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Mithat Bereket:
“Kalaflnikof röportaj›
için 5 y›l bekledim.” 







Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’› u¤urlad›k. Binali
Bey, 9 y›l boyunca yürüttü¤ü Ulaflt›rma

Bakanl›¤› görevini, kanun gere¤i, seçimlere 
3 ay kala Ulaflt›rma Bakan› Müsteflar› Habip 
Soluk’a b›rakt›.  Bakanl›¤› döneminde yapt›¤› 
önemli iflleri geçen say›m›zda ayr›nt›l› olarak
okuyucular›m›zla paylaflm›flt›k. Kendisinin, belki ayn›
belki de farkl› bir yerde ama muhakkak yine halka
hizmet edece¤i bir göreve gelece¤inden hiç
kuflkumuz yok bu sebeple kendisine  ‘yeniden
görüflmek üzere’ diyoruz. 

★★★

Kapak sayfalar›m›z›, internet ekonomisine ay›rd›k.
Giderek hayat›m›z›n bir parças› olan internetin

ekonomideki geliflimini inceledik. Çok çeflitli
kaynaklardan internetin ekonomideki gelece¤ine
›fl›k tutmaya çal›flt›k. Ticari baflar›s›n› artt›rmak
isteyen tüm okuyucular›m›z›n, internet alan›n›
yak›ndan takip etmesini öneriyoruz.

★★★

Konya’n›n h›zl› tren beklentisi, y›llar›n baflar›l›
gazetecisi Mithat Bereket’in savafl cephelerinde
geçen hayat›, Anadolu gencinin ça¤r› merkezleri ile
tan›flmas› gibi ilgiyle okuyaca¤›n›z özel haberlerimizi
sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. Ulaflt›rma ve iletiflim
alan›na farkl› bir gözle bakman›z› sa¤layacak bu
özel haberlerimizin yan› s›ra sektördeki önemli
geliflmeleri de sayfalar›m›zda görebilirsiniz.

Ülkemizin her zaman hizmetlerini hat›rlayaca¤› Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’› belki ayn› belki de farkl› bir görevde,

yine halka hizmet ederken görece¤imizden hiç kuflkumuz yok. 
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TTNET’lilere özel, yepyeni bir televizyon platformu geliyor, Tivibu Ev. 
 sayesinde 

 ve 
 ile 

durdurup geri alabilirsiniz. 

Tivibu Ev. Yeni dönem TV!



Cephelerde 
geçen bir hayat

Ekonominin yeni
flifresi: www

Mithat Bereket, hangi savafl›n 
etkisi ile uçakta bir yolcuyu

yumruklad›? Uzaya gitmesine hangi
özelli¤i engel oldu? 

Yak›n gelecekte internet, ekonominin
bütünü haline gelecek. Peki, bugün

durum ne? ‹nternet ekonomisinin hiç
de küçümsenmeyecek bir noktada...
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BTK, ‘ma¤durum’
diyenin yan›nda olacak

BTK, telefon ve internet ma¤duru
olanlar için önemli bir düzenlemeye
gidiyor. Vatandafl›n ma¤duriyetini

gidermeyen operatöre ceza geliyor. 

“Türkiye’de tek 
bir site kapat›ld›”

Osman Nihat fien: “Kamuoyunda
içeri¤in ç›kart›lmas›, yasak, sansür,
eriflim engelleme, kapatma ve uyar

kald›r kavramlar› kar›flt›r›l›yor.” 
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3824
Avea, ortak baz istasyonu
kullan›m›na destek verdi

Uluda¤’da gazetecilerle bir araya
gelen Avea yöneticileri, ortak baz

istasyonu kullan›m›na destek
vereceklerini belirttiler.
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FLORIDA Cruise
Association’›n 2010 raporuna
göre, kruvaziyer endüstrisi geçen
y›l yüzde 6.3 büyüdü. Toplam 14.3
milyon yolcu denizde tatile ç›kt›.
Kruvaziyerler, turizmin en h›zl›
büyüyen dal› oldu. Geçen y›l
dünyada en çok tercih edilen
kruvaziyer rotas› Karayipler
(yüzde 43) oldu. Bunu Alaska
(yüzde 25), Bahamalar (yüzde 25), Hawaii (yüzde 15), Akdeniz, Yunan Adalar› ve
Türkiye (yüzde 14), Bermuda (yüzde 11), Kuzey Avrupa (yüzde 9), Panama Kanal›
(yüzde 8), Uzakdo¤u (yüzde 9), Avustralya ve Yeni Zelanda (yüzde 8) takip etti. 

ENERJ‹ Piyasas› Düzenleme Kurumu, 31
Ocak 2011 itibar›yla akaryak›t firmalar›n›n tava,
tencere, bardak gibi mal promosyonlar›n›
yasaklad› ancak bu yasak ‘bedava akaryak›t’
rekabetini getirdi. Kurumun ald›¤› kararla
bilgisayar, cep telefonu gibi katalog hediyelerinin
yan› s›ra bardak, tabak, jilet, deterjan, oyuncak,
dergi, gazete, kontör gibi sair adlarla yap›lan her
türlü promosyon yasaklanm›fl oldu. Yasaktan
sonra rekabeti ayn› h›zla sürdüren firmalar,
müflterilerine sunduklar› kartlar arac›l›¤›yla,
yap›lan belirli oranlardaki al›flverifllere hediye
olarak akaryak›t vermeye bafllad›.  
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SON y›llarda operatörlerin
sundu¤u farkl›
kampanyalardan
faydalanmak isteyen
kullan›c›lar›n en az 2 SIM
kart› tafl›mas› cep telefonu
dünyas›nda yeni bir alt
sektörün oluflmas›na neden
oldu. Art›k üretici firmalar
ürünlerinde birden fazla
SIM kart kullan›m›na özen
göstermeye bafllad›.
Teknoloji sitesi
ShiftDelete.Net’in haberine
göre, Flying adl› marka,
dünyan›n ilk dört SIM kart
destekleyen telefonunu
piyasaya sürdü. Çin’in
Apple’› olarak da tan›nan
firman›n 4 SIM kart
destekli, FM radyolu,
QWERTY klavyeli ve
Bluetooth’lu bu telefonun
fiyat› ise sadece 75 dolar. 

SINIR Tan›mayan Gazeteciler
Örgütü (RSF) "internet
düflman› ülkeler" listesini
yay›nlad›. Bu 10 ülke aras›nda
‹ran ve Suriye yer al›rken,
Türkiye bu y›l da "gözetim
alt›ndaki ülkeler" listesinden
ç›kamad›. Listedeki 10 ülke
flöyle: Suudi Arabistan, Burma,
Çin, Kuzey Kore, Küba, ‹ran,
Özbekistan, Suriye,
Türkmenistan ve Vietnam. 

RSF Genel Sekreteri Jean-
François Julliard, "Dünyada her
üç internet kullan›c›s›ndan biri
internete özgür bir flekilde
eriflim yapam›yor. 60 kadar ülke
farkl› derecelerde internet
a¤lar›n› sansürlüyor veya
internet-vatandafllar›na bask›
uyguluyor." dedi.  

Akaryak›t firmalar› ‘bedava
akaryak›t’a yöneldi

‹nternet
düflman› ülkeler
belirlendi

4 sim 
kartl› telefon

yapt›lar

Dünyada 
14 milyon kifli

gemide tatil yapt› 



IAB Türkiye ‹nternet
Ölçümleri Araflt›rmas›’na göre
Türkiye’de 10 milyon 356 bin
kad›n internet kullan›yor. Bu
say›, internet kullan›c›lar›n›n
yüzde 43’ünü oluflturuyor. 
‹nternet kullanan kad›n
nüfusunun yüzde 69’u her gün
veya haftada birkaç kez
internete giriyor. Kad›nlar›n yüzde 38’i gazeteleri ve haberleri internetten izliyor, yüzde
29’u dizi ve film izliyor. Araflt›rmaya göre yüzde 29’luk a¤›rl›¤a sahip 12-24 yafl›ndaki
kad›nlar, yak›n gelecekte kendi yafllar›ndaki erkekleri gerek internette geçirilen zaman,
gerekse online al›flverifl aç›s›ndan geride b›rakacak. 

07haber turu

ZARARSIZ reklam ya da haber gibi gözüken
spyware ve adware adl› zararl› yaz›l›mlar,
internet kullan›c›lar›n›n bilgisayar›ndaki tüm
mahremiyetini yok ediyor. E¤er, her internet
sayfas›n› açt›¤›n›zda kontrolünüz d›fl›
reklamlarla karfl›lafl›yorsan›z ya da ana sayfan›z
otomatik olarak de¤ifliyorsa siz de bu zararl›
yaz›l›mlar›n esiri olmuflsunuz demektir.
Bilgisayar›n›z› zararl› yaz›l›mlardan korunmak
için Spyware Search  & Destroy adl› ücretsiz
temizleme yaz›l›m›n› kullanarak, bu sanal
tehlikelerden kurtulabilirsiniz.  

FACEBOOK’tan sonra en
popüler paylafl›m sitesi olan
Twitter, 5 yafl›nda. Twitter,
“fiu an ne yap›yorsun?”
sorusuna s›¤d›r›lan 140
karakterlik cevaplarla tüm
dünyada gündeme oturdu.
Birçok ünlünün nerede, 
ne zaman, ne yapt›¤›
konusunda magazin
bas›n›n›n hayli ifline yarayan
site, birçok siyasetçinin de
ilgi oda¤› oldu. Türkiye’de
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’den CHP’nin eski ve
yeni liderine; bakanlardan
belediye baflkanlar›na kadar
siyaset arenas›n›n ünlü
simalar›na Twitter’da
rastlamak mümkün. 
Mal ve hizmetlerinin 
reklam› için firmalar da bu
siteyi kullan›yor. 

Ç‹N’de “protesto” anlam›na
gelen kelimelerin telefonda dile
getirilmesiyle birlikte
telefonlar›n otomatik olarak
kapat›ld›¤› ortaya ç›kt›. Sansür
sistemini geniflleten Çin
yönetimi, her geçen gün yeni
yöntemler gelifltiriyor. Bu
ba¤lamda binlerce web sitesine
yasak getiren Çin yönetimi,
flimdi de telefonlarda
“protesto” kelimesini
kullananlar› hedef ald›. Telefon
görüflmelerinde bu kelimeyi
kullananlar›n telefonlar›n›n
kapat›lmaya bafllamas› Çin halk›
aras›nda tepkiye neden oldu. 

Bilgisayar›n›z› zararl›
yaz›l›mlardan koruyun

Bu kelimeyi
kullananlar›n
telefonu
kapan›yorTwitter 5

yafl›nda

‹nternette 
kad›n hâkimiyeti
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TÜRBES‹ Konya’da
bulunan Mevlana Celaleddin-i

Rumi’nin ismi bu kentle özdefllefl-
ti¤inden beri, flehir en büyük gücü-

nü, ondan al›yor. Bugünlerde yaflasa,
birkaç ay içerisinde, dünya çap›ndaki

bu büyük mutasavv›f›n bilgisinden se-
beplenmek için ziyaretine h›zl› trenle
gidiyor olacakt›k. Heyecan duyacakt›k.
Konya halk› ise, flehre güç verecek yeni
bir yat›r›mla, h›zl› tren heyecan›n› yafl›-
yor. Seferler henüz bafllamasa da kentte
büyük bir hareketlilik yaflan›yor.

Biz de bu say›m›zda, h›zl› trenin kente
ne gibi katk›lar› olabilece¤ini araflt›rd›k.
Önce h›zl› trenin ticari yönden flehre ya-
paca¤› katk›y› merak ederek, flehir es-

naf› ad›na Konya Ticaret Odas› Baflkan›
Hüseyin Üzülmez’e konuk olduk. 

Üzülmez’e göre, Konya- Ankara h›zl›
tren seferlerinin bafllamas› ile ticarette
yeni bir s›çrama yaflanacak. Çünkü Kon-
ya 1 saat 15 dakikal›k seyahat süresiyle
Ankara’n›n ilçesi gibi olacak. Böyle olun-
ca da, yurt içi ve yurt d›fl›ndan Ankara’ya
gelen ifladamlar› için Konya önemli bir
pazar haline gelecek. Üzülmez, bu duru-
mun Konyal› ifladamlar› için de büyük f›r-
sat oldu¤unu ve esnaf›n iflini Ankara’ya
tafl›yarak gelifltirece¤ini düflünüyor. 

Üzülmez’in sözlerini Konya Emlakç›lar
Odas› Baflkan› ‹smet Çak›r da, kendi sek-
törü aç›s›ndan, destekliyor. Çak›r, tüm ifl
sektörlerini heyecanland›ran h›zl› tren se-
ferlerin bafllamas›yla, konut-emlak sektö-
rünün de bundan etkilenece¤inin özellik-
le alt›n› çiziyor. 70 bin ö¤rencisi bulunan,
tar›m› ve sanayisi ile geliflen Konya’n›n
var olan konut ihtiyac›n›n, daha da artaca-
¤›n› böylece inflaat sektörünün hareketle-
nece¤ini vurguluyor. Ankara’da yat›r›m
yapacak arazi bulamayan firmalar›n üre-
timlerini Konya’ya kayd›rmas›n› bekledik-

»
lerini söyleyen Çak›r flöyle konufluyor:
“Ankara ve Konya aras›nda ev fiyatlar›
aç›s›ndan çok büyük farklar var. fiuan
Ankara’da konut fiyatlar› Konya’daki
emsallerinin çok çok üzerinde. Anka-
ra’daki evini 400, 500 bin liraya satan
bir kifli ayn› standartlarda Konya’da 2
ev alabilir. Yani Konya’daki konut-em-
lak sektörü, h›zl› trenle bafllayan gelifl-
me sürecinden çok fley bekliyor.”

Kentin en büyük beklentisinin ise yer-
li turistten oldu¤u görülüyor. Mevla-
na’dan dolay› y›ll›k 2 milyon yerli turist
a¤›rlayarak, bu yönü ile Türkiye’deki di-
¤er kentlere fark atan Konya’n›n yerli
turistten beklentilerini ise Kültür ve Tu-
rizm ‹l Müdürü Mustafa Ç›tan anlat›-
yor. Ç›tan, herhangi bir rakam vermek-
ten kaç›narak, yerli ziyaretçi say›s›nda
nitelikli ve ciddi bir art›fl›n olaca¤›n› be-
lirtiyor. Ziyaretlerin konaklamal› de¤il
daha çok günü birlik fleklinde gerçekle-
flece¤ini belirterek flöyle konufluyor:
“Özellikle Mevlana için gelen yerli tu-
ristin yan› s›ra, sahil kentlerine inecek
olan tatilcilerin bir k›sm› Ankara-Antal-
ya-Alanya otobüsleri yerine Ankara-
Konya h›zl› tren ba¤lant›l› otobüs sefer-
lerini tercih edeceklerdir. Kimileri de,
haz›r Konya’ya gelmiflken Mevlana’y›
da görmeden gitmeyelim diyecektir. Tu-
rizm amaçl› gelecek ziyaretçilerin, al›fl-

Konya’da 
HIZLI TREN

heyecan› üst
düzeyde

Konya
Ticaret Odas›

Baflkan› Hüseyin
Üzülmez: “ Konya, h›zl› 

tren sayesinde uluslararas›
ifller için merkez olacak. 

Yeni ifl ba¤lant›lar›
Konya’da

gerçeklefltirilecek.”
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verifl merkezleri yönünde Konya ekono-
misindeki yeri artacakt›r. Bunun için de
Büyükflehir belediyesi, valilik ile özel
sektör, yeni al›flverifl merkezleri, yeni
gezi alanlar›n›n oluflturulmas› gibi ko-
nularda alt yap› çal›flmalar›n› ve yat›-
r›mlar›n› sürdürüyor.”

Otobüsçüler de umutlu
Hat›rlanaca¤› üzere, Ankara-
Eskiflehir h›zl› tren seferleri

bafllad›¤›nda, otobüs firmala-
r›n›n yolcu tafl›madaki pay›

yüzde 55’ten yüzde 10’a
gerilemiflti. Ayn› duru-

mun Konya’da ya-
flanaca¤›n› ön-

g ö r e r e k
otobüs

firmalar›n›n olumsuz konuflaca¤›n› bek-
lerken yan›ld›k. Konya’n›n 27 y›ll›k fir-
mas› olan Kontur’un Turizm ‹flletme
Müdürü Hakan Ar›, h›zl› trenin kente
kazand›r›lmas›ndan mutluluk duydukla-
r›n› aç›kl›yor. H›zl› trenin, yolcular›n›n
yüzde 50’sini alaca¤›n› tahmin ettikleri-
ni belirten Ar›, otobüs firmalar›n›n sa-
dece Konya-Ankara flehir merkezleri
aras›nda zarara u¤rayaca¤›n› belirtiyor.
Bu aç›¤› kapatmak için de ilçelere yöne-
lecekleri bilgisini veriyor. Buna göre,
Kontur baflta olmak üzere di¤er firma-
lar; Karaman, Akflehir, Alanya’ya direk
yolcu tafl›maya bafllayacak. Ankara-
Konya merkez yolcular›n› ise h›zl› tren
tafl›yacak. Uçak seferlerinin olmad›¤› il
ve ilçelere a¤›rl›k verilerek zarar gideri-
lecek.
“H›zl› tren biletlerini 
satmak istiyoruz”

TOFED Baflkan› Mevlüt ‹lgin ise,
sektörün h›zl› trenden olumsuz etkilen-
memesi için Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na bir
teklif götürdükleri bilgisini veriyor. ‹l-
gin, yay›lm›fl bir bilet satma a¤lar›n›n ol-
du¤una iflaret ederek, h›zl› tren biletleri-
nin, otobüs firmalar›nca sat›fl›n›n yap›l-
mas›n› içeren öneriyi Bakanl›¤a ilettik-
lerini söylüyor. ‹lgin, daha eflit flartlarda
rekabet için bu taleplerinin kabul edil-
mesini istiyor. 

Konya
Emlakç›lar Odas›

Baflkan› ‹smet Çak›r: 
“ fiuan Ankara’da konut

fiyatlar› Konya’daki 
emsallerinin çok çok üzerinde.
Ankara’daki evini 400-500 bin

liraya satan bir kifli ayn›
standartlarda Konya’da 

2 ev alabilir. ”

Konya Kültür ve Turizm ‹l
Müdürü Mustafa Ç›tan: 
“ Mevlana için özellikle
gelen yerli turistin yan›

s›ra, sahil kentlerine inecek
olan tatilcilerin bir k›sm›
Ankara-Antalya-Alanya

otobüsleri yerine Ankara-
Konya h›zl› tren ba¤lant›l›
otobüs seferlerini tercih

edeceklerdir. Kimileri de,
haz›r Konya’ya gelmiflken
Mevlana’y› da görmeden
gitmeyelim diyecektir. ”



GÜNÜMÜZDE firmalar ile
müflterileri aras›ndaki iletiflimi ça¤r› mer-
kezleri sa¤l›yor. Günün her saatinde hiz-
met veren merkezlerde çal›flanlar, üst dü-
zeyde mesleki bilgi ve becerilerle donan›-
yor. Do¤ru zamanda do¤ru bilgi veren,
k›sa zamanda uygun çözümler bulan, et-
kili konuflan ça¤r› merkezi çal›flanlar›,
müflterilerine kendileri için önemli ol-
duklar›n› hissettiriyor. Böylece, flirketler
müflteri memnuniyeti sa¤l›yor. 

Ça¤r› merkezlerinin varl›¤› ve geliflimi
firma ile muhatab›n önemli bir ihtiyac›n›
görürken bir yandan da yaratt›¤› istih-
damla ülke ekonomisine ciddi katk›larda
bulunuyor. Bugün Türkiye’de, 300 tanesi
büyük ve orta ölçekli olmak üzere binin
üzerinde ça¤r› merkezinde 40 bin kifli ça-
l›fl›yor ve Türk vatandafl› müflteriye hiz-
met veriyor. 

Hizmet sektörünün önem kazanmas›
ile birlikte ortaya ç›kan yeni ifl kolu, her
y›l yüzde 20 büyüyerek 2010 y›l›nda ciro-
sunu 1, 4 milyar liraya ç›kard›. Ça¤r› mer-
kezi sektörünün geliflmifl oldu¤u ülkeler-
de her 100-400 kifliye, Türkiye’de ise 2
bin kifliye bir müflteri temsilcisi düflüyor.
Büyüme potansiyelini gösteren bu ra-
kamlara dayanarak sektörün 2015 y›l›na
kadar minimum 4-5 kat büyüyece¤i ön-

görülüyor. ‹stihdam, teknoloji ve altya-
p› anlam›nda önemli yat›r›mlar ger-

çekleflirken ayn› zamanda bu il-
lerde tafl›ma, yiyecek-

içecek, ofis

hizmetleri ve e¤itim gibi yan sektörler
için ciddi bir pazar oluflturuyor.
7 bin 500 Anadolu genci 
ça¤r› hizmeti vermeye bafllad›

Büyüme potansiyeli yüksek bir sektör
olmas›n›n yan› s›ra bölgesel kalk›nmaya

da destek olan ça¤r› merkezleri, son dö-
nemde yeni lokasyonlar›n› Anadolu’da
açmaya bafllad›. Do¤udaki ilk ça¤r› mer-
kezinin 2006 y›l›nda Turkcell taraf›ndan
Erzurum’da aç›lmas›n›n ard›ndan birçok
firma Erzurum, Diyarbak›r, Uflak, Erzin-
can, Sivas, Gümüflhane, Malatya, Sam-
sun, Düzce ve Eskiflehir gibi illerde ça¤r›
merkezlerini açt›. Anadolu ekonomisine
befl y›l içinde y›ll›k ortalama 50 milyon
TL de¤er kazand›r›l›rken 7 bin 500 kifliye
de ifl imkân› do¤du. Ça¤r› merkezi sektö-
rü bugün itibariyle Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’da 4 bin, ‹ç Anadolu’da ise 3
bin 500 kiflilik istihdam sa¤l›yor.  Ça¤r›
Merkezleri Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Bahad›r Pekkan’›n verdi¤i bilgi-
lere göre, ‹ç Anadolu ve Do¤u Anadolu
bölgelerinde geçti¤imiz 5 y›l içinde 90
milyon TL tutar›nda yat›r›m gerçekleflti.
Önümüzdeki 5 y›l için ise yat›r›m potan-
siyelinin 200 milyon TL tutar›nda olaca¤›
tahmin ediliyor. Buna paralel olarak da
yine Anadolu’da yaklafl›k 20 bin kiflilik
daha istihdam sa¤lanmas› hedefleniyor.

“
»

Anadolu genci, 
ça¤r› merkezinde 
ÇALIfiMAYA
DAHA HEVESL‹

Türkiye’de 40 bin kifliye 
ifl sa¤layan ve 35 bin

masas› bulunan ça¤r›
merkezleri, ‹stanbul ve

Ankara gibi büyük
flehirlere yo¤unlaflmak

yerine, Anadolu’nun dört
bir yan›na yay›l›yor. 

“

Haber: SATI ALP
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Anadolu’ya iki günde 
üç ça¤r› merkezi 

Do¤u ve Güneydo¤u’da ki iflsizlerin
yüzünü güldüren ça¤r› merkezlerinin sa-
y›s› Do¤u illerinde artmaya devam edi-
yor. Son olarak geçti¤imiz ay sonunda,
eski Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
kat›l›m› ile Elaz›¤, Bingöl ve Bitlis’te 3
ça¤r› merkezi aç›ld›. Vodafone, Callpex
ve Plus Telekom taraf›ndan aç›lan mer-
kezler ilk etapta 700 kifli istihdam eder-
ken, iki y›l içinde 4 bin 700 gence ifl im-
kân› sa¤layacak. Kendi kaynaklar›yla
Bingöl’e ciddi miktarda yat›r›m yapt›kla-
r›n› söyleyen Callpex Ça¤r› Merkezi Ge-
nel Müdürü O¤uz Taflkent ilk aflamada
150 kifliyi ifle ald›klar›n› belirterek, top-
lam bin kiflilik kapasitesi bulunan Call-
pex’in, Bingöl’de y›lsonuna kadar 400 ki-
fliye ifl verece¤ini söyledi. Pegasus,
TTNet, Avea, Vestel gibi flirketlere hiz-
met verecek olan Callpex Bingöl d›fl›nda
flimdiden orta ve bat› Anadolu’da birçok
ilde yeni ça¤r› merkezi yat›r›mlar› için
keflif çal›flmalar›na bafllam›fl.
“Anadolu’da maliyetler daha düflük”

Ça¤r› Merkezleri Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› Bahad›r Pekkan, birkaç
y›l öncesine kadar ‹stanbul ve Anka-
ra’da yer alan ça¤r› merkezlerinin yerine
Anadolu’nun tercih edilmesinin en
önemli nedenleri aras›nda; ‹stanbul’da
artan maliyetleri ve yüksek say›daki çal›-
flan›n yaratt›¤› lojistik yükü gösteriyor.
Nitelikli insan kayna¤› bulma anlam›nda
da çeflitli s›k›nt›lar yafland›¤›n› belirten
Pekkan, sektördeki firmalar›n yat›r›m
için Anadolu’ya yönelmeye bafllamas›n›,
“Bu bölgelere yap›lan yat›r›mlara veri-

len teflviklerin de önemli bir etkisi var.
Verilen bu destekler sayesinde sektörü-
müz ilgili bölgelerde hem ekonomiye
hem de istihdama önemli katk›lar yap›-
yor. Anadolu’daki gençlerimizin de ça¤-
r› merkezlerinde görev yapmaya ‹stan-
bul’a oranla daha s›cak bakt›klar›n› gör-
dük. Gençlerimiz kariyer hedeflerini
gerçeklefltirmek anlam›nda yüksek bir
motivasyonla ça¤r› merkezlerine baflvu-
ruyor.” sözleriyle aç›kl›yor.  

Pekkan, büyük flehirlerdeki ça¤r› mer-
kezleri ile küçük illerde kurulan ça¤r›
merkezlerinden al›nan hizmet kalitesin-
de veya teknolojik alt yap›da herhangi
bir farkl›l›k bulunmad›¤›n› anlat›yor.
Çal›flanlar›n yüzde 70’i kad›n

Pekkan’›n verdi¤i bilgilere göre, Tür-
kiye’de 40 bin kiflinin çal›flt›¤› sektörde
35 bin ça¤r› masas› bulunuyor. Ça¤r›
merkezlerinde çal›flan personelin yafl or-
talamas› 26-28 aras›nda de¤iflirken, gö-
rev alan personelin yüzde 70’ini kad›nlar
oluflturuyor. E¤itim seviyesi olarak yüz-
de 60 üniversite mezunu ya da ö¤renci-
siyken, yüzde 40’› ise lise mezunu. 2015
y›l› için hedeflenen istihdam ise 85 bin
olarak öngörülüyor.
“Ça¤r› merkezi 
standartlar› yayg›nlaflmal›”

‹stihdam konusunda baflar›l› olmalar›-
na ra¤men ça¤r› merkezlerinin çeflitli s›-
k›nt›lar›n›n bulundu¤unu anlatan Pek-
kan, sektöre yönelik özel standartlar›n
ve düzenlemelerin olmamas›n› bu s›k›n-
t›lar›n bafl›nda gösteriyor. Sektörde iyi
hizmet veren firmalar›n ayr›m›n›n yap›-
lamad›¤›n›, bu durumun kamuoyu ve va-
tandafl nezdinde olumsuz bir imaj olufl-
turdu¤unu belirtiyor. Pekkan, “Ça¤r›
Merkezleri Derne¤i olarak sektöre ka-
zand›rd›¤›m›z ve Avrupa Standardizas-
yon Komitesi (CEN) taraf›ndan haz›r-
lanm›fl bulunan ‘EN 15838 Müflteri ‹leti-
flim Merkezleri Hizmet Belgelendirme-
si’nin uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›
büyük önem tafl›yor. Ça¤r› merkezi müfl-
terilerinin, çözüm ortaklar›n›n ve ça¤r›
merkezi çal›flanlar›n›n memnuniyetini
sa¤lamak ve sürekli k›lmak da bu sayede
mümkün olacak. Belgelendirme çal›fl-
mas› sayesinde sürekli geliflim kültürünü
oluflturarak bu alandaki kurumlar›n hiz-
metlerinin de¤er kazanmas›n› da sa¤la-
yaca¤›m›za inan›yoruz.” diyor.

Dünya ça¤r› merkezi pazar›na
bakt›¤›m›zda 2005’de 101 bin olan
ça¤r› merkezi say›s› 2010’da 124 bi-
ne ulaflt›. Pazar büyüklü¤ü ise 2005
y›l›nda 276 milyar dolar iken 2010 y›-
l›nda 340 milyar dolara ç›kt›. 2013 y›-
l›nda yüzde 13’lük art›flla, pazar›n
374 milyar dolara yükselmesi bekle-
niyor. 2013 y›l› hedeflenen ça¤r›
merkezi say›s› ise 148 bin adet. 

Ça¤r› merkezi
pazar› tüm 

dünyada büyüyor

11haber

Ça¤r›
Merkezleri

Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan›
Bahad›r Pekkan
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Haber: AHMET SEL‹M
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EKONOM‹N‹N 
YEN‹ fi‹FRES‹: WWW

»»

‹
flletmelerin bir ülke ekonomisin-
deki yeri ve önemini kimse inkâr
edemez. Serbest ekonomi düze-
nine sahip olan ülkelerde, toplu-
mun ihtiyaçlar›n› karfl›layacak

mal ve hizmeti üretmek ve satmak gibi
temel fonksiyonu baflar›rlar. Bunu ba-
flar›rken kamu kurulufllar› ve di¤er tü-
keticilerle s›k› bir iliflki içine girerler,
üretim ekonomisi sayesinde kazançla-
r›n› artt›r›rlar. Di¤er bir ifade ile para
kazan›rlar. Üretim ekonomisi art›k ye-
rini yeni bir kavrama b›rak›yor. Bu
kavram ‘internet ekonomisi’ olarak
adland›r›l›yor. ‹nternet ekonomisinin
flifresi ise World Wide Web yani her-
kesin bildi¤i k›saltmas› ile: www 

‹nternet ekonomisinin dünyay› etki-
si alt›na almas›n›n bafll›ca sebepleri
aras›nda internet kullan›m› geliyor.
Bugün dünya genelinde internet kul-
lan›c› say›s›n›n 2 milyara ulaflt›¤›, 30

milyar›n üzerinde web sayfas›n›n bu-
lundu¤u dikkate al›nd›¤›nda, küresel
ekonominin günümüzde internet üze-
rinden flekillenmesinin kaç›n›lmaz ol-
du¤u da gözler önüne seriliyor. Yak›n
bir zamanda iflletmeler art›k hemen
hemen her ifl ve ifllemlerini internet
üzerinden yapar hale gelecek. 

Devlet Planlama Teflkilat› Bilgi Top-
lumu Daire Baflkan› Emin Sad›k Ay-
d›n’›n bu noktada verdi¤i ‘elektrik’ ör-
ne¤i konuyu çok daha anlafl›l›r hale
getiriyor asl›nda. Ayd›n, “Elektrik in-
san hayat›na girdi¤i dönemlerde in-
sanlar; elektrikli ev aletleri ve elektrik-
li makinelerden bahsedermifl. Bugün
ise elektriksiz bir hayat düflünemiyo-
ruz. Elektrik günlük hayat›m›z›n içine
örülmüfl durumda. Elektri¤in fiflini
çekmeyi akl›m›zdan bile geçirmiyoruz.
Yak›nda internet de t›pk› elektrik gibi,
ekonomik tüm faaliyetlerinin içine
örülmüfl olacak. Art›k her fley ak›ll› ol-
maya bafll›yor. Ak›ll› cep telefonlar›,
ak›ll› televizyonlar, ak›ll› evler. Genifl-
bant internet ve ak›ll› cihazlarla tüm
ifller yap›l›r hale gelecek. Bu da yavafl
yavafl gerçeklefliyor zaten. Yar›n, biz
art›k ‘internet ekonomisi’ dedi¤imizde
internet, ekonominin bütünü haline
gelecek.” diyor.
Google, dünya 
devini geride b›rakt›

Yak›n gelecekte internet ekonomi-
nin bütünü haline gelecek. Peki, bugün
durum ne? ‹nternet ekonomisinin hiç
de küçümsenmeyecek bir noktada ol-

du¤unu görüyoruz. Örnek olarak yüz-
y›llar›n sanayi devi General Electric
verilebilir. Financial Times Gazetesi ve
Millward Brown adl› araflt›rma kurulu-
flunca yay›nlanan ‘dünyan›n en güçlü
100 markas›’ s›ralamas›nda, ilk s›ray›
66 milyar 434 milyon dolarl›k marka
de¤eriyle Google al›rken, dünyan›n sa-
nayi devi General Electric, Google’›n
ard›ndan 61.8 milyar dolarl›k de¤eriyle
ikinci olabiliyor. Günümüzde, ticaret-
ten medyaya, bankac›l›ktan reklamc›l›-
¤a kadar uzanan çok genifl bir ekono-
mik yelpazenin önünde art›k “www”
var. www ile klasik ekonominin tüm
duvarlar› y›k›l›yor, fiziki s›n›rlar ise kal-
k›yor. Buna en güzel örnek olarak yine
Google gösterilebilir. Zira Google bu-
gün, dünyadaki 30 milyar üzerindeki
web sayfas›n› sitesinde bir araya getiri-
yor ve dünyan›n her bir noktas›ndan
iletiflim kurmalar›n› sa¤l›yor. 

‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rmaya
göre, bu ülkede internet ekonomisinin
hacmi 160 milyar dolar civar›nda. Bu-
na karfl›n Türkiye’de internet ekono-
misinin hacmi 10 milyar dolar civar›n-
da. 2023 hedefi ise 100 milyar dolar.
DPT Bilgi Toplumu Daire Baflkan›
Emin Sad›k Ayd›n, 2023’e varmadan
100 milyar dolarl›k e-ticaretin gerçek-
leflece¤ini, an›lan y›lda ise hedeflenen
rakamlar›n çok çok üzerine ç›k›laca¤›-
n› savunuyor. 100 milyar dolar hedefi-
nin bugünkü kal›plarla düflünülerek
konuldu¤una iflaret eden Emin Sad›k
Ayd›n, ”2023 y›l› için iflin rengi daha

Yak›n gelecekte internet, ekonominin bütünü haline gelecek. Peki, bugün durum ne?
‹nternet ekonomisinin hiç de küçümsenmeyecek bir noktada oldu¤unu görüyoruz. Örnek
olarak yüzy›llar›n sanayi devi General Electric verilebilir. Dünyan›n en güçlü 100 markas›
s›ralamas›nda, ilk s›ray› Google al›rken, dünyan›n sanayi devi General Electric ikinci olabiliyor.

‹nternet ekonomisinin
dünyay› etkisi alt›na
almas›n›n bafll›ca sebepleri
aras›nda internet kullan›m›
geliyor. Yak›n bir zamanda
iflletmeler art›k hemen hemen
her ifl ve ifllemlerini internet
üzerinden yapar hale gelecek.
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geliflir. Çok daha fazla artar. Art›k
mobil, ödemenin alan›na girdi. Mo-
bille ödemenin buluflmas› flu demek;
dünya nüfusunun yar›s› kadar insa-
n›n bu teknoloji ile buluflmas› de-
mek. Sanal paran›n ortaya ç›kmas›
demek. Bu da bütün al›flveriflin e-ti-
caretle yap›lmas› demek. K›sa sürede
ortaya ç›kabilecek sanal ekonomiyi
düflünebiliyor musunuz?” diyor. 
Türkiye, internet ekonomisin
gelifltirmek için yasa ç›kard›

Türkiye de internet ekonomisinin
geliflmesini sa¤lamak için bir dizi
ad›mlar at›yor. Bunlar›n bafl›nda ser-
maye flirketlerine web sayfas› kurma
zorunlulu¤unun getirilmesi yer al›-
yor. 2012 Temmuz’da yürürlü¤e gire-
cek Türk Ticaret Kanunu ile her flir-
ket internet sitesi kurmak zorunda
olacak. Peki, bu neyi getirecek? Bu
sorunun cevab›n› Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdür V.
‹mdat Ersoy veriyor: “Bu yasayla flir-
ketler hizmet modellerini elektronik
ortama tafl›yarak, e-ticaret’in ola-

naklar›ndan istifade edecek ve e-ti-
caret bu flekilde geliflecektir. Global
marka ve flirket olabilmek için ulusal
s›n›rlar›n ötesinde geçilmesi flartt›r.
Ulusal s›n›rlar içinde ne kadar bü-
yük ve bilinen flirket veya markalar
olsa da, bunlar elektronik ortama ta-
fl›nmad›¤› sürece bilinilirlikleri ve ge-
lirleri ayn› seviyede kalmaya devam
edecektir. ‹stanbul’un en çok ticaret
yap›lan yerlerinden olan Kapal›çar-
fl›’n›n bir günlük ifllem hacmi ile
dünyan›n en büyük online al›fl-verifl
sitesi olan Amazon.com’un bir gün-
lük ifllem hacmini karfl›laflt›rarak bu
anlamda internet sitesinin ve e-tica-
retin önemi daha iyi anlayabiliriz.”
Buna göre, 2010 y›l› için Ama-
zon.com’un bir y›ll›k geliri yaklafl›k
12 milyar dolar. Kapal›çarfl› ise bu-
nun çok gerisinde kal›yor. Ama-
zon.com ve Kapal›çarfl›’n›n ziyaretçi
say›s› karfl›laflt›r›ld›¤›nda da ortaya
net bir görüntü ç›k›yor. Ama-
zon.com’un tüm dünyadan 80 milyo-
nun üstünde müflterisi bulunurken,
Kapal›çarfl›’n›n y›ll›k 42 milyon ziya-
retçisi bulunuyor. 
Robert Atkinson: ‹nternet 
ekonomiyi büyütüyor

‹nternet ekonomisi üzerine birçok
araflt›rma yap›l›yor, raporlar haz›rla-
n›yor. Bunlardan biri de ABD Bafl-
kan’› Barack Obama’n›n dan›flman›
Dr. Robert Atkinson taraf›ndan ka-
leme al›nan “Bilgi Teknolojisi Devri-
minin Ekonomik Etkilerini Anlama”
bafll›kl› raporu. Raporda, bilgi ve ile-
tiflim teknolojilerinin sadece hayat›
kolaylaflt›rmad›¤› ayn› zamanda eko-
nomiyi de büyüttü¤üne de¤iniliyor.
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin çe-
flitli etkileri oldu¤u belirtilen rapor-
da, bunlar üretkenlik, istihdam, da-
ha etkili pazar, kaliteli ürün, servis,
inovasyon, yeni ürünler ve hizmet
olarak s›ralan›yor. 

Baflka bir rapor ise, akademik ön-
cülü¤ünü Prof. John Van Reenen’in
yapt›¤› ve bir grup ekonomist tara-
f›ndan haz›rlanan, Avrupa Birli¤i
Komisyonu’nun “Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Sektörünün Ekonomiye

Etkisi” bafll›kl› dördüncü raporu.
Raporda, genel anlamda bilgi tekno-
lojileri ve iletiflim sektörünün ekono-
miye etkisi ve k›smi olarak katk›s›
ele al›nm›fl. Bilgi teknolojileri ve ile-
tiflim sektörünün üretici firmalar
üzerinde büyük etkisi oldu¤una dik-
kat çekilmifl. Raporda özetle, bilgi ve
iletiflim sektörünün önemli operas-
yonel yararlar› iki ifllev aç›s›ndan
özetleniyor. Hesaplama ve iletiflim.
Hesaplama ifllevinin bilgi depolama
ile ilgili oldu¤u, iletiflim ifllevinin ise
internet teknolojisiyle ilgili oldu¤u
belirtiliyor. 

»

EM‹N SADIK
AYDIN: “ELEKTR‹K
‹NSAN HAYATINA

G‹RD‹⁄‹
DÖNEMLERDE

‹NSANLAR;
ELEKTR‹KL‹ EV
ALETLER‹ VE
ELEKTR‹KL‹

MAK‹NELERDEN
BAHSEDERM‹fi.

BUGÜN ‹SE
ELEKTR‹KS‹Z B‹R

HAYAT
DÜfiÜNEM‹YORUZ.
‹NTERNET DE ÖYLE

OLACAK.”



www.provus.com.tr

• Kredi Kartı Uygulamaları
• Atm Operasyonu

• Pos ve ‹flyeri Operasyonu

• Kart Kiflisellefltirme

• Baskı ve Zarflama

• Müflteri Ba¤lılık Uygulamaları

Provus, sürekli geliflen teknolojik altyap›s› ve üretti¤i
katma de¤erli projelerle, ödeme sistemlerindeki
güçlü ifl orta¤›n›z olmaya devam ediyor...
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AVEA, ORTAK 
BAZ ‹STASYONU
KULLANIMINA 

DESTEK VERD‹
BTK’NIN BAZ

‹STASYONLARININ
‘ORTAK KULLANIMINI’

ÖNGÖREN YÖNETMEL‹K
TASLA⁄INA AVEA’DAN

TAM DESTEK. AVEA
STRATEJ‹ GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI KAD‹R
BOYSAN, ORTAK

KULLANIMLA B‹RL‹KTE
ETRAFTA GÖRÜNECEK 

AZ SAYIDAK‹ BAZ
‹STASYONUNUN

VATANDAfi ÜZER‹NDEK‹
OLUMSUZ ETK‹S‹N‹N

AZALACA⁄INI, AYRICA
OPERATÖRLER‹N YATIRIM

MAL‹YET‹ VE ‹fiLETME
G‹DERLER‹N‹N

AZALACA⁄INI KAYDETT‹.

Avea üst 
düzey yöneticileri
Uluda¤’da
gazetecilerle
topland›. 
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nun (BTK)
baz istasyonlar›n›n ortak kullan›m›n› öngören ve sektörün gö-
rüflüne açt›¤› yönetmelik tasla¤›na Avea’dan destek geldi. Avea
Strateji Genel Müdür Yard›mc›s› Kadir Boysan, baz istasyonla-
r›n›n ortak kullan›m›n›n birçok yarar›n›n yan›nda, vatandafl
üzerinde de olumlu etki yapaca¤›n› söyledi. Boysan gerekçesini
söyle aç›klad›: “Baz istasyonlar› ‘kansere yol açt›¤›’ gerekçesiy-
le vatandaflla operatörleri karfl› karfl›ya getiriyor. Baz istasyon-
lar›n›n ortak kullan›m› gerçekleflirse 3 baz istasyonu kurulmas›
yerine 1 baz istasyonu kurulacak. Böyle olunca ne olacak? Va-
tandafl›n yaflad›¤› yerdeki baz istasyonu say›s› önemli ölçüde
azalacak. Vatandafl kafas›n› çevirdi¤i her yerde baz istasyonu
görmeyecek. Bu durum, vatandafl üzerinde psikolojik yönüyle
de olumlu etki yapacak.” 
“Kaynak israf›n›n da önüne 
eçilecek yeni yat›r›mlar›n önü aç›lacak”

Boysan, ortak kullan›m›n tasarruf ve kaynak israf›n›n önüne
geçilmesi gibi avantajlar› da beraberinde getirdi¤ini belirterek,
“Bir kere operatörlerin yat›r›m maliyetleri ile iflletim giderleri
önemli ölçüde azalacak. Bu flekilde elde edilecek kaynakla, ye-
ni teknolojik yat›r›mlar h›zlanacak, yeni ürün servisleri hayata
geçirilecek. Birçok yeni teknolojiyi abone, dünya ile birlikte
kullanmaya bafllayacak.” bilgisini verdi.   

Avea’n›n üst düzey yöneticileri Bursa, Uluda¤’da bir grup
gazeteciyle bir araya geldi. Toplant›ya, Avea Stratejiden So-
rumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Kadir Boysan, Avea Pazarla-
madan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan Kaplan, Ave-
a Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Coflkun
fiahin, Avea Regülasyon ve ‹liflkiler Direktörü Tolga K›l›ç ve
Avea ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Bahattin Ayd›n kat›ld›. 
“Türkiye’deki baz istasyonlar› 
Avrupa’ya göre 4 kat daha güvenli” 

Toplant›da, Dan›fltay’›n baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›na tafl›n-
mas› karar› ile istasyonlar›n ‘kansere yol aç›p açmad›¤›’ da gün-
deme geldi. Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Coflkun fiahin, baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›na tafl›nma-
s› halinde iletiflimin durma noktas›na gelece¤ini söyledi. Kan-
sere yol açt›¤›na dair hiçbir kan›t da olmad›¤›n› kaydetti. Dün-
ya GSM Birli¤i (GSME) Araflt›rma ve Sürdürebilirlik Direktö-
rü Jack Rowely’in, "Türkiye’deki baz istasyonlar›n›n yayd›¤›
elektromanyetik dalgalar di¤er ülkelere göre daha düflük. Tür-
kiye’de bir risk görmüyoruz." sözlerini de hat›rlatan fiahin,
"Türkiye’deki baz istasyonlar›n›n yayd›¤› elektromanyetik dal-
galar, Avrupa’daki baz istasyonlar›na göre dörtte bir oran›nda
daha az elektromanyetik dalga yay›yor. Buna karfl›n Avrupa’da
böyle bir tart›flma yaflanm›yor." dedi.   
Avea kârl›l›¤›n› 6 kat art›rd›

Toplant›da, Avea’n›n 2010 y›l› da de¤erlendirildi. 2009’a göre
kârl›l›¤›n 6 kat artt›¤› ve 55 milyondan 334 milyona yükseldi¤i
belirtildi. Gelirlerin de 2 milyar 504 milyon liradan 2 milyar
646 milyon liraya ç›kt›¤› aç›kland›. 2011 y›l› hedefinin ise ‘kârl›-
l›¤› muhafaza ederek büyümeyi sürdürmek’ oldu¤u belirtildi.   
“Anayasaya faturay› da eklesinler”

Toplant›da, Turkcell ve Vadofone’nun kamuoyuna duyurdu¤u
‘cep anayasas›’ ve ‘tüketici haklar› bildirgesi’ de gündeme geldi.
Avea’n›n böyle bir çal›flma yap›p yapmayaca¤› soruldu. Avea Pa-
zarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan Kaplan,
kendilerinin böyle bir çal›flma içinde olmayaca¤›n› kaydetti. Za-
ten aç›klananlar›n BTK’n›n tüketicilere sunulmas›n› zorunlu k›l-
d›¤› maddeler oldu¤unu ileri süren Kaplan, tart›flmay› abonenin
ödedi¤i faturaya getirerek, "Marifet anayasada de¤il, tüketiciye
kaliteli hizmeti en ucuza sunmakt›r. Aboneyi ucuza konufltur-
makt›r. O bak›mdan anayasaya ‘en ucuz faturay› biz vaat ediyo-
ruz’ maddesini de eklesinler." tavsiyesinde bulundu. 
"Türkiye’nin en be¤enilen markas›y›z"

Türkiye en be¤enilen markas›n›n Avea oldu¤unu savunan
Kaplan, Facebook örne¤ini vererek "Sosyal medya sitesi Face-
book’da  1 milyon 70 bin hayran› ile Türkiye’nin en be¤enilen
markas› Avea oldu. Danyada ise 120 marka aras›nda 4’üncü-
yüz." dedi. 

»

Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Coflkun fiahin, baz istasyonlar›n›n kansere yol
açt›¤›na dair hiçbir kan›t olmad›¤›n› belirterek, Dünya GSM Birli¤i (GSME) Araflt›rma ve Sürdürebilirlik

Direktörü Jack Rowely’in, "Türkiye’deki baz istasyonlar›n›n yayd›¤› elektromanyetik dalgalar di¤er
ülkelere göre daha düflük. Türkiye’de bir risk görmüyoruz." sözlerini de hat›rlatt›.
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ÜNYA gündemini
yak›ndan takip eden hemen herkes, ülke
politikalar›na yön veren önemli isimlerle
yapm›fl oldu¤u röportajlardan, mutlaka
Mithat Bereket ismini duymufltur. Bere-
ket’in tüm dünyada konuflulan röportaj-
lar› aras›nda; Nelson Mandela, Benazir
Butto, Muammer El Kaddafi, Yasser
Arafat, Shamil Basayev, Mihail Kalaflni-
kof gibi isimler bulunuyor.

Baflar›l› söyleflilerinin yan› s›ra, Bosna,
Halepçe, Kosova, Irak, Afganistan, Çe-
çenistan, Filistin savafllar›ndaki s›cak ça-
t›flmalarda kimi zaman ölümle burun
buruna da gelen Bereket’le, Bosna Sa-
vafl› sonras› uçakta yaflad›¤› travmay›,
uzun boylu olmas› dolay›s›yla kaç›rd›¤›
uzay yolculu¤unu konufltuk. Dünyay›
‘yaflayarak’ tan›yan Bereket’i okudukça,
baflar›l› bir gazetecinin yaflam›na yak›n-
dan tan›kl›k edecek, belki de meslek afl-
k›na, hayran olacaks›n›z.   

■ Diplomat olma hayaliniz varken ha-
bercili¤e geçifl nas›l oldu?

1986 y›l›nda, Ankara Siyasal Bilgi-
ler’de 2. s›n›fta okuyordum. Milliyet Ga-
zetesi’nin açt›¤› “Ege Adalar›n›n Silah-

land›r›lm›fl Statüsü” konulu araflt›rma
yar›flmas›na baflvurdum. Bana birincilik
getiren bu yar›flmada jüride Mehmet Ali
Birand’›n olmas› kariyerimin dönüm
noktas›d›r. ‹stanbul Ca¤alo¤lu’nda dü-
zenlenen ödül töreninde ifl teklifi ald›m.
Milliyet’in Ankara bürosunda muhabir
olarak göreve bafllad›m. Okuldan sonra,
Birand, BBC televizyon kanal›nda staj
ayarlad›. BBC’de televizyonculu¤u ö¤-
rendim, gazetecilik kan›ma girmiflti. Mil-
liyet’te geçen bir y›l›n ard›ndan 32.
Gün’e çömez muhabir olarak bafllad›m.
Kaset tafl›yarak, deflifre yaparak arfliv tu-
tarak televizyon dünyas›na ad›m att›m. 

■ Diplomat olmay›p, gazetecili¤i seç-
ti¤iniz için piflmanl›k duydunuz mu? 

Hiçbir zaman piflman olmad›m. Pusu-
la program› 15 y›ld›r devam ediyor. Pu-
sula ismi art›k okul oldu. 5 y›l önce kur-
du¤um Pusula Akademisi’nde ders ver-
meye bafllad›m. Hatta ünümüz yurt d›fl›-
na ç›kt›. Hollanda, Fransa, Almanya,
Suudi Arabistan’dan ö¤renciler akade-
mide staj yap›yor. Ba¤›ms›z gazetecilik
yap›yorum. Dünyay› diplomatlardan da-
ha s›k ve daha fazla dolaflt›m. 

■ ‘Gazetecilik mi, insani hassasiyetler
mi?’ ikilemini yaflad›n›z m›?  

24 yafl›nda ilk görev yerim olan Güney
Afrika’da çat›flman›n ortas›nda kald›m.

“Ölüm halkas›” ad›n› verdikleri araban›n
d›fl lasti¤ini insan›n beline kadar geçirip
lasti¤i atefle veriyorlar, insan yanarak
ölüyor. Ben karfl›mda böyle bir insan
gördüm. Ne yapaca¤›m› flafl›rm›flt›m. Ce-
bimden foto¤raf makinesini ç›kar›p 3 ka-
re foto¤raf çektim, sonra kurtard›m. Ak-
flam otele döndüm. Mehmet Ali Birand’›
aray›p istifa edece¤imi söyledim. Önce
mesle¤imi düflündüm ama insanl›¤›m
gitti. Ne oldu¤unu anlayamad›m. O fo-
to¤rafla y›l›n foto¤raf ödülünü ald›m.
Hiçbir haber insan hayat›ndan daha de-
¤erli de¤il. ‹nsanlar› ön plana ald›m,
mesle¤im daha sonra geldi. 

■ Bu durum sizde hiç travma yaratt›
m›?

Bir gün New York’tan uçakla ‹stan-
bul’a dönerken uyku s›ras›nda yan›mda-
ki adama yumruk atm›fl›m. Kan ter için-
de hostes taraf›ndan uyand›r›ld›m. Her-
halde rüyamda S›rplarla u¤rafl›yordum.
Ben Bosna’da vahfleti yaflad›m. So¤uk-
kanl› biri olmama ra¤men her kim ben
etkilenmiyorum derse yalan söyler.

■ “Dünyay› dolaflt›m. Bir tek gitmedi-
¤im yer uzay kalm›flt›” diyorsunuz fakat
son anda uzay›n kap›s›ndan döndünüz.
Bu olay› anlat›r m›s›n›z?

Rusya uzay istasyonuna turist olarak
paras› olan kiflileri götürüyor. Rusya ba-
¤›ms›z olduktan bir hafta sonra bende
baflvuru yapt›m. Sponsor buldum. 10
milyon dolar› toparlad›m. Uzaydan canl›
yay›n yapaca¤›m. Her yere gittim bir tek
uzay kald›. Kazakistan’da kurs veriyor-
lar,  yerçekimine karfl› mukavemet an-
trenmanlar›na bafllad›m. Rus bir bilim

d

Mithat Bereket
Kerbela törenlerinde

Cephelerde geçen bir hayat



adam› beni görünce ‘olmaz’ dedi. Nede-
ni ise boyumun uzun olmas›. 2 metre
karelik bir alanda yer alan koltu¤a s›¤-
mad›m. Uzun oldu¤um gerekçesiyle
uzaya gitme hayalim bafllamadan bitti.

■ Bu kadar çok ülke gezen, toplum
ve kültür tan›yan biri olarak insanlar
hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

Bu kadar yer dolaflt›ktan sonra art›k
insanlar› pasaport ya da hangi millet-
ten oldu¤una göre ay›rm›yorum. ‹klim-
lere göre insanlar› ay›r›yorum. Bana

hiçbir fley anlatm›yor kimlikler. Akde-
niz ikliminde insanlar heyecanl›d›r, h›z-
l› konuflur, erkekler maçodur. Fas, Ce-
zayir, Akdeniz k›y›lar›, nereye gidersen
git evler ayn›d›r, d›fla dönüktür insan-
lar. Evde kalmazlar.  ‹spanya’n›n güne-
yinden K›br›s’a kadar her yerde vard›r
bu. Her toplum do¤a olaylar›n› ve hay-
vanlar› taklit etmifltir. Hindistan’da
maymun dans›n›n bizdeki horonun
hamsiyi taklit etmesi gibi.

■ Sizi en çok etkileyen toplum hangi-

sahne 19

Afganistan’da
Pefltun liderlerle

Venezuella’da
Simon Bolivar
çizimi önünde

“ Rusya, uzay
istasyonuna turist olarak,
paras› olan kiflileri
götürüyor. Rusya
ba¤›ms›z olduktan bir
hafta sonra ben de
baflvuru yapt›m. Sponsor
buldum. 10 milyon dolar›
toplad›m. Uzaydan canl›
yay›n yapacakt›m. Rus
bir bilim adam› beni
görünce ‘olmaz’ dedi.
Neden olarak ise
boyumun uzun 
olmas›n› gösterdi.”

“Güney Afrika’da çat›flman›n ortas›nda kald›m. Ölüm halkas› ad›n›
verdikleri araban›n d›fl lasti¤ini insan›n beline kadar geçirip lasti¤i atefle
veriyorlar, insan yanarak ölüyor. Ben karfl›mda böyle bir insan gördüm.”

»»

“Kalaflnikof
röportaj› için 
5 y›l bekledim”

“Kalaflnikof
röportaj› için 
5 y›l bekledim”

“Kalaflnikof
röportaj› için 
5 y›l bekledim”

“Kalaflnikof
röportaj› için 
5 y›l bekledim”

“Kalaflnikof
röportaj› için 
5 y›l bekledim”

“Kalaflnikof
röportaj› için 
5 y›l bekledim”
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si oldu?
Akdeniz iklimini en yak›n buldum ken-
dime. Güney Afrika’n›n yerlileri olan
Zulu kabilesiyle 3 ay birlikte yaflad›m. 

■ U¤ur getirdi¤ine inand›¤›n›z,
uzaklara giderken özellikle yan›n›za al-
d›¤›n›z, herhangi bir eflyan›z var m›?

‹lk kez bir çat›flman›n ortas›nda kal-
d›m. ‘El bombas›’ diye biri ba¤›rd›. Bir
bakt›m 15 metre ötemde. Herkes bir
yere kaç›yor ben çömez muhabir, don-
dum kald›m. El bombas› tutukluk yap-
t›¤› için patlamad›. Bir gün önce Zu-
lu’lardan ayr›lm›flt›m. Köyün büyücüsü
bana ‘seni koruyacakt›r’ diyerek bu bi-
lekli¤i sa¤ bile¤ime takm›flt›, inanma-
d›m ama ertesi gün bu el bombas› ola-
y›n› yaflay›nca anlad›m. Bugüne kadar
da ç›karmad›m. Birçok kez ölümle bu-
run buruna geldim. fiaka¤›ma tabanca
dayand›. 4 defa kalaflnikof do¤rultul-
du, hatta top namlusu çevrildi, defa-
larca may›nlar›n aras›nda kald›m. Sa-
vafl muhabirli¤i yap›yorsan›z bu tip ba-
t›l inançlar gelifliyor. ‹nançlar›n›z ol-
masa kafay› yersiniz. 

■ Çok önemli insanlarla, ses getiren
röportajlar yapt›n›z? Aralar›nda unuta-
mad›¤›n›z bir söyleflinizi paylafl›r m›s›-
n›z?

Nelson Mandela röportaj›n› hiç
unutmuyorum. 24 yafl›nday›m. Zenci
kameraman›m Dinki’nin Mandela’n›n
küçük k›z› Zinzi ile arkadafl olmas›
benim flans›md›r. Zinzi’yi yeme¤e da-
vet ettim. Yemek s›ras›nda röportaj
talebini ilettim. Annesi Vini’yi arayan
Zinzi ertesi gün bana haber verdi.
Yaklafl›k 150 gazetecinin bekledi¤i
söylefliyi ilk ben yapt›m. Efsane adam
Mandela ile 15 dakika da olsa görüfl-
tüm. Meslek hayat›m›n dönüm nokta-
s› olan bu durumu büyük bal›k olarak

de¤erlendiriyorum. Çünkü Mithat
Bereket ismi Mandela röportaj› ile
duyulmaya bafllad›.

Bir di¤eri de Mikhail Kalaflnikof rö-
portaj›. Dünyada çok az kiflinin gördü-
¤ü Kalaflnikof’un ilk çizimlerini bana
gösterdi. Kalaflnikof olarak bilinen si-
lah, hem ucuz hem de güvenilir oldu¤u
için ordulardan gerillalara, teröristler-
den organize suç örgütlerine kadar sa-
vaflla beslenen herkesin en yak›n dostu.
Savafl muhabiriyim her yerde karfl›ma
kalaflnikof ç›k›yor, tam ad› AK47, o ka-
dar yayg›n ki. Mikhail Kalaflnikof, Rus-
ya’n›n ortas›nda Ural da¤lar›n›n kena-
r›nda Ijevks adl› kentte yafl›yor. Röpor-
taj için 5 sene bekledim. -27 derece buz
gibi bir havada söylefli yapt›m. Ölüm
makinesini icat ettin ne hissediyorsun
diye sormak istedim. “‹nsanlar ölsün
diye de¤il, vatan›m› korumak için yap-
t›m. Üzülüyorum.” dedi. So¤uk savafl
döneminde Sovyetlerin herkese verdi-
¤i, 100 milyon adet sat›lm›fl, basit çal›-
flan ölüm makinesi. Öyle bir silah ki ku-
ma göm, suya at hala çal›fl›r.

■ Devletin kanal›nda, fiivan Perwer
ile bir röportaj yapt›n›z. Türkiye’nin ya-
flad›¤› bu de¤iflimi nas›l görüyorsunuz? 

Her de¤iflim benim için önemli. Sad-
dam zaman›nda Irak’ta Perwer dinledi-
¤i için idam edilen, Güneydo¤uda hap-
se at›lan insanlar›n aileleriyle görüfl-
tüm. Perwer, devletin kanal› TRT 1’de
Kürtçe flark› söyledi. Türkçe alt yaz›yla
verildi ilk defa. Nerden nereye geldi
Türkiye. Bence olmas› gereken buydu.
Ben o s›ralar Gazze’deki olaylar nede-
niyle Kudüs’teydim. Gazze’yi b›rak›p
bu röportaj için Hamburg’a gittim.
Türkiye’nin ihtiyac› olan bu aç›l›ma
bende destek vermek istedim.  

“Kaddafi ile yeniden
görüflmek isterim”

Kaddafi ile iktidar›n›n 40. y›l›nda röportaj
yapt›m. Riskli ama yeniden görüflmeyi
bekliyorum. Onunla futbol oynad›m.
Enteresan bir adam Kaddafi. Delilik yaparak
korku sal›yor. 40 y›l iktidarda kalmas›n›n
sebebi çok ak›ll› ve zeki bir lider olmas›nda
yat›yor. Libya’n›n en son kar›flaca¤›n›
bekliyordum, Tunus M›s›r,  Bahreyn, 
Yemen kar›fl›r diye düflünüyordum. Çünkü
petrol ve do¤algazdan kazand›¤› paray›
halkla paylafl›yor. Ev veriyor hükümet,
herkes burslu okuyor, ramazan aylar›nda
her fley bedava yafll›lara yard›m ediyor.
Kaddafi paray› da¤›t›yor. Daha sonra belli
olacak belki ama Bingazi’de bafllayan
olaylarda halk yoktu. Radikal dinci 
örgütün fraksiyonu ve ordunun içinden bir
bölümle birleflmifl, onlar halk› galeyan›
getirmifl olabilir. Çünkü halk›n demokrasi
diye halk›n bir talebi yoktu, üstelik Trablus
son dönemde Amerika ile olan iliflkileri 
çok iyilefltirdi. Uçak kazas›nda 270 kifli 
öldü her birinin ailesine 10 ar milyon dolar
verdi ve bir anda Kaddafi Amerika’n›n
dostu oldu. 1 y›l önce ben görüfltü¤ümde
Trablus Akdeniz’in Dubai’si olacak
demifltim. Ben de çok merak ediyorum 
kim bafllatt› nas›l bafllad›. 

Savafl s›ras›nda Irak 
askerlerinin cephaneli¤inde
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MEDYA dün-
yas›na radyoculuk ile
ad›m atan Öykü Serter,
Biri Bizi Gözetliyor, Akademi
Türkiye programlar›ndaki baflar›l› su-
numlar› ile haf›zalara kaz›nd›. Osmanl›ca
kelimeleri rahatl›kla kullanan, kendi olufl-
turdu¤u “sevgili izlekler” hitab› ile ‘yabanc›
kelimelere Türkçe karfl›l›k bulma çal›flma-
lar›na’ katk›da bulunan ünlü sunucu flu s›-
ralar Bahçeflehir Üniversitesi’nde sinema
ve medya konusunda doktoras›n› yap›yor.
fiimdilerde MasterChef isimli bir yemek
program›n› sunan Serter’i bir an›s›n› ve de
ulafl›m-iletiflim alanlar›ndaki görüfllerini bi-
zimle paylaflmak üzere konuk etmek ister-
ken, do¤rusu bu kadar renkli biri ile karfl›-
laflaca¤›m›z› biz de bilemiyorduk.  Popüler
paylafl›m sitelerinden imtina ile kaç›nan,
teknoloji ile çok da aras› olmayan Öykü

Serter, ifli, gerekli bulmad›¤› için, görüntülü
görüflme yapan telefon kullanmamaya ka-
dar götürüyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n ic-
raatlar›n› baflar›l› buluyor, görev alan›na
girmese de, kald›r›mlara bile Bakanl›¤›n el
atmas› gerekti¤ini düflünüyor. “Rica ediyo-
rum; kald›r›mlar sürekli ve defalarca yeni-
lenmesin. Bunun bir sonu gelsin. Bir kere
yap›ls›n, tam yap›ls›n.” diyerek Bakanl›k
üzerinden belediyelere ça¤r› yap›yor. 

Konu yolculuklar›na gelince, Serter’in
karayolu ulafl›m›n› çok tercih etmedi¤ini
ö¤reniyoruz. Ünlü sunucu, tercih etmeme-
sinin sebebini ‘vakit darl›¤› ve trafik kazala-
r›’ olarak aç›kl›yor. Daha çok ‹stanbul-An-
kara aras›nda gerçekleflen yolculuklar›nda
zamanla yar›flt›¤› ve uçaklardan korkmad›-
¤› için hava yolunu kulland›¤›n› söylüyor. 
“Trende unutulan küçük bir k›z…”

Serter bizimle paylaflmak istedi¤i ‘talih-
siz’ an›s›n› ise 7-8 yafllar›ndayken yaflam›fl.

Serter’in anlat›m› ile olay flöyle yaflanm›fl:
“Ankara’dan Kars’a ailemle ya-

takl› trende gitmek zorun-
da kalm›flt›k. Yemekler,

nevaleler, bavullar; 2
gün boyunca tren-
deydik. Yolculuk
uzun sürdü¤ü için
yan›m›za 2 günlük
yiyece¤imizi al-
m›flt›k. Zaman
geçmek bilmedi¤i

gibi haz›rlanan ye-
mekleri görünce hiç

trenden inmeyecekmi-
fliz gibi gelmiflti bana.”

“Nihayet tren Erzurum’da
tren mola verdi. Camdan yolcular› iz-

liyordum. Bir anda anne ve babam› d›flar›-
da gördüm. Panik halinde sesimi duyur-
mak için cama vurmaya bafllad›m. Tam o
anda ihtiyaç molas› sona erdi¤i için düdük
sesiyle tren de hareket etti. Ben de a¤lama-
ya bafllad›m. Bizim bütün aile, Erzurum
molas›nda Kars’a geldiklerini zannederek,
trenden inmifl. Son anda onlar da durumu
fark edince, trenin arkas›ndan koflmaya
bafllad›lar. Tren görevlileri de durumu an-
lay›p, beni apar topar trenden indirdi. 2
gün süren fakat amac›na ulaflmayan yolcu-
lu¤a m›, trende unutuldu¤uma m› yanay›m,
bilemedim. Bu yolculuk hiçbir zaman haf›-
zamdan silinmedi.”  

Çocuk
yafltayken, Kars’a

gitmek üzere ailesiyle
trene binen Öykü Serter’in 2

gün süren zorlu yolculu¤u, ailesi
taraf›ndan trende unutulmas›yla

daha da zor bir hal al›r. Sesini
duyurmak için camlar› yumruklar.

Küçük Serter’i fark eden
görevliler ise son anda

kendisini ailesine
teslim eder. 

»
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S‹V‹L Havac›l›k Genel Mü-
dürlü¤ü (SHGM), havac›l›k sektörün-
de dengeleri de¤ifltirecek önemli bir
düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni dü-
zenleme ile havayolu iflletmecileri, ar-
t›k uçak kiralayarak hizmet veremeye-
cek. Tarifeli sefer yapacak iflletmenin
mülkiyetinde en az 4 uçak, charter ya-
pacak flirketinde mülkiyetinde en az 2
uçak olacak. Lisan verilen iflletmeciler-
den olas› risklere karfl› al›nan 1,5 mil-
yon dolarl›k teminatta al›nmayacak.
Risk durumunda, teminat yerine ifllet-
mecinin elindeki uçaklara haciz konu-
lacak.  SHGM, böyle bir düzenlemey-
le, finansman ve altyap›s› sa¤lam olma-
yan flirketlere geçit verilmemesini ön-
görüyor. Son alarak Turkuaz Havayol-
lar› ile yaflanan ve lisans›n›n ask›ya
al›nmas›na kadar giden süreç de örnek
olarak veriliyor. Turkuaz Havayolla-
r›’n›n tüm uçaklar› kiral›k oldu¤u için,
borçlar›n›n tahsilinde büyük zorluklar
yaflanm›flt›. Bak›m kurulufllar›na, per-
soneline, bilet ald›¤› halde uçamayan
vatandafla borcu olan flirket yeni dü-
zenleme için de örnek oldu. 

Yeni düzenleme ile olas› kriz dö-
nemlerinde havayolu flirketlerinin yü-
kümlülüklerini yerine getirecek flartlar
sa¤lan›yor. fiartlar›n bafl›nda “öz mal”
maddesi geliyor. Bu maddeye göre, ta-
rifeli sefer yapmak isteyen iflletmeci-
nin filosunda 10 uçak bulunacak. Bu
uçaklar›n en az 4’ü de flirketin öz mal›
olacak. Mevcut durumda, tarifeli sefer
yapmak isteyen havayolu flirketinin ki-
ral›k ya da mülkiyetinde 5 uça¤›n›n ol-

mas› yeterli oluyor. 
Charter uçacak havayolu 
flirketinin 3 uça¤› öz mal olacak 

Ayn› flekilde charter seferi yapacak
flirket için de flartlar a¤›rlaflt›r›l›yor.
Charter seferleri için kiral›k ya da
mülkiyetinde 3 uça¤› olan flirket, ifllet-
mecilik yapabiliyor. Yeni düzenleme
ile flirketin uçak say›s› 5’e ç›kart›l›rken,
bu uçaklar›n en az 2’sinin öz mal ol-
mas› zorunlulu¤u getiriliyor. 
Teminat kalk›yor, haciz geliyor 

Olas› kriz durumlar› için 1,5 milyon
dolar olan teminat uygulamas›na da
son veriliyor. Riskli durumlarda do¤ru-
dan iflletmenin uçaklar›na haciz uygu-
lamas›na gidilecek. Sivil Havac›l›k Ge-
nel Müdürlü¤ü yetkililerinin verdi¤i
bilgiye göre, iflletmenin zora girmesi ya
da kamuya karfl› finansal yükümlülük-
lerinin yerine getirememesi halinde,
do¤rudan iflletmenin uçaklar›na haciz
konulacak. Yeni düzenleme için ifllet-
melere 3 y›ll›k bir geçifl dönemi tan›na-
cak. Avrupa Birli¤i’ne uyum kapsam›n-
da gerçeklefltirilen düzenleme, sektö-
rün de görüflüne sunuldu. Düzenleme
son halini ald›ktan sonra Avrupa Birli-
¤i Genel Sekreterli¤i’ne gönderilecek. 

SHGM, sektörü yak›ndan
ilgilendiren önemli bir

düzenleme üzerinde çal›fl›yor.
Sektörün görüflüne sunulan

düzenleme ile havayolu
flirketleri kiral›k uçaklarla
iflletmecilik yapamayacak.

Tarifeli sefer yapacak flirketin
en az 4 uça¤› öz mal, charter
seferi yapacak flirketin de en

az 2 uça¤› öz mal olacak. 

■ Tarifeli lisans sahibi flirketler: Türk

Hava Yollar›, Onur Air, Atlasjet, Pegasus,

Günefl Ekspres, SIK-AY (SKY Airlines)

Havayollar›,  Hürkufl ve Borajet.

■ Tarifesiz sefer yapan flirketler

(Charter): Turistik Hava Tafl›mac›l›k,

SAGA Hava Tafl›mac›l›k, IHY ‹zmir Hava

Yollar›, Tailwind Havayollar› ve Turkuaz

Havayollar›. 

K‹RALIK UÇAKLA
HAVAYOLU

fi‹RKET‹ KURMA
DÖNEM‹

KAPANIYOR  Havayolu iflletmecili¤i

yapan flirketler flöyle: 

»
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‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK), telefon ve in-
ternet ma¤duru vatandafllar›n sorunlar›n› daha k›sa sürede
çözmek için yol haritas› belirledi. Belirlenen yol haritas›na gö-
re, operatörler flikâyet mekanizmas› oluflturacak. Abonenin
ma¤duriyeti 6 ayda çözülmezse BTK duruma el koyacak. Ayr›-
ca, vatandafl› ma¤dur eden operatöre a¤›r para cezas› uygula-
nacak.  BTK, Tüketici fiikâyetlerinin Çözümüne ‹liflkin Tebli¤
Tasla¤›’n› haz›rlay›p, sektörün görüflüne açt›. Yeni tebli¤ tasla-
¤›, tüketicilerin do¤ru ve sonuç alabilecekleri flikâyet yöntemi
ile operatörlerin sorunu en k›sa sürede çözmelerini amaçl›yor.
Getirilen yenilikler flöyle: 
Operatörler flikâyetleri 6 ayda sonuca ba¤layacak

Sabit telefon, cep telefonu ve internet hizmeti sunan ifllet-
meciler, tüketicilerin kolayca ulaflabilece¤i flikâyet sistemi ku-
racak. fiikâyetler kay›t alt›na al›nacak ve en az 1 y›l süreyle sak-
lanacak. fiikâyetlerin bir kopyas› BTK bünyesindeki Tüketici
ile ‹liflkiler Müdürlü¤ü’ne (T‹M) de gönderilecek. Operatörler
flikâyetleri 6 ayda sonuca ba¤lanacak. 
6 ay› geçmifl ma¤duriyetler kabul edilmeyecek

6 ayl›k süre sonunda operatörün vatandafl›n flikâyetini sonu-
ca ba¤lamas› ve ma¤duriyetini gidermesi öngörülüyor. Ma¤du-

BTK, TELEFON VE ‹‹NNTTEERRNNEETT  MMAA⁄⁄DDUURRUU
OLAN VATANDAfiLAR ‹Ç‹N ÖNEML‹ B‹R
DÜZENLEMEYE G‹D‹YOR. 6 AY ‹Ç‹NDE
VATANDAfiIN MMAA⁄⁄DDUURR‹‹YYEETT‹‹NN‹‹  GG‹‹DDEERRMMEEYYEENN
OPERATÖRE C‹ROSUNUN YÜZDE 2’S‹ ORANINDA
AA⁄⁄IIRR  PPAARRAA CEZASI VER‹LECEK.

YANINDA OLACAK 
BTK ‘MA⁄DURUM’   



riyetin giderilmedi¤i durumda, va-
tandafl BTK bünyesindeki T‹M’e
baflvuru yapabilecek. Ancak T‹M’e
baflvuru yapmadan önce mutlaka
operatöre söz konusu ma¤duriyeti
ile ilgili baflvuruda bulunmas› gereki-
yor. fiikâyet baflvurusunun operatöre
ulaflmas›n›n ard›ndan geçen zaman
için ma¤duriyetinin giderilmedi¤ini
gören vatandafl, T‹M’e baflvuru yap›-
labilecek. T‹M’e yap›lacak baflvuru-
nun süresi 6 ay ile s›n›rl›. 6 ay› geç-
mifl baflvurular kabul edilmeyecek. 
fiikâyet 15 günde 
karara ba¤lanacak

BTK flikâyetlerle ilgili de¤erlen-
dirme yapacak. ‹lgili dairelerden 15

gün içinde görüfl alacak ve vatanda-
fl›n flikâyetini karara ba¤layacak.
Benzer flikâyetlerde ise çok k›sa sü-
rede sorunu çözecek. 
A¤›r para cezas› kesilecek

Bir taraftan tüketici flikâyetleri için
yol haritas› oluflturan BTK, ayn› za-
manda tüketici ma¤duriyetlerine de
a¤›r para cezas› kesmeye haz›rlan›-
yor. BTK’n›n haz›rlad›¤› “‹dari Para
Cezalar› ve Tedbirler Hakk›nda Yö-
netmelik Tasla¤›”na göre, tüketici
haklar›n› ihlal eden operatöre ciro-
sunun yüzde 3’ü, vatandafl› yan›ltan
operatöre ise cirosunun yüzde 2’si,
taahhütlerini yerine getirmeyen ope-
ratöre ise cirosunun yüzde 1’i ora-
n›nda para cezas› kesilecek. Opera-
törlerin mevcut cirolar›na göre bu
ceza 60 milyondan bafllay›p 180 mil-
yon liraya kadar ç›kabilecek.        
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Ma¤duriyetiyle ilgili
operatörüne flikâyette
bulunan ancak çözüm
bulamayan abonenin

ikinci adresi, BTK
bünyesindeki T‹M olacak.

T‹M, flikâyeti 15 günde
karara ba¤layacak. 

  D‹YENLER‹N 
‹flte
operatörlere
a¤›r para
cezas›
uygulanacak
ihlaller:  
■ ‹flletmecinin
tüketiciye yanl›fl bilgi
vermesi,
■ Operatörlerin
kampanyalarda
taahhütlerini yerine
getirmemesi, 
■ Fatura
göndermeme veya
tüketicinin istedi¤i
ayr›nt›l› fatura
talebini
karfl›lamamas› 
■ Abonelik
sözleflmelerinde
kurumun istedi¤i,
vatandafl› koruyan
de¤ifliklikleri
yapmamas›,
■ ‹flletmecinin
abonelik
sözleflmelerinde yer
alan yükümlülüklerini
yerine getirmemesi,
■ ‹flletmecinin
engellilere iliflkin
yükümlülükleri yerine
getirmemesi,
■ ‹flletmecinin
sundu¤u hizmette
vatandafla karfl›
do¤ru bilgi
vermemesi ve fleffaf
olmamas›, 
■ ‹flletmecinin,
abone ad›na,
abonenin kimlik

bilgileri kullan›lmak
suretiyle, yeni
abonelik tesisi
durumunda
abonenin onay›n›
almamas›,
■ Vatandafl›n
istememesine
ra¤men aboneli¤in
devam etmesi,
■ Abonelerin
duyurulandan daha
yüksek
faturaland›r›lmas›, 
■ ‹flletmecinin
abonesinin arama ve
aranma trafik
bilgileri ile
konumunu yetkisiz
kiflilere vermesi,
■ Abonelerin kiflisel
bilgilerinin onay›n›
almadan baflka kifli
veya kurumlara
vermesi,
■ ‹flletmecinin veya
çal›flanlar›n›n
yasalar›n öngördü¤ü
istisnalar d›fl›nda
haberleflmeyi
engellemesi,
gizlili¤ine
dokunmas›,
konuflmalar›
baflkalar›na
bildirmesi veya
aç›klamas›.
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KARGO sektöründe, dünya
standartlar›n› Türkiye’ye tafl›may› amaç-
layan MNG Kargo yeni bir hizmeti daha
müflterisine sunuyor. “Mal Bedeli Tahsi-
lâtl› Gönderi” olarak adland›r›lan yeni
hizmet ile tüm Türkiye’ye sat›fl yapmak
isteyen ancak birçok sebepten dolay› bu-
nu gerçeklefltiremeyen firmalar›n iflinin
kolaylaflt›r›lmas› hedefleniyor. MNG
Kargo ürünleri sadece kargo ile ulaflt›r-
makla kalm›yor, teslimat s›ras›nda ürün
bedelini de tahsil ederek, firmalar›n he-
sab›na yat›r›yor.

MNG Kargo’nun genifl hizmet a¤› ve
teknolojisi ile baflta KOB‹’ler, telepazar-
lama ve internetten sat›fl yapan firmalar
olmak üzere ifline ifl h›z›na h›z katmak is-
teyen herkes, tüm Türkiye’ye güven için-
de hizmet verebilecek. “Mal Bedeli Tah-

silâtl› Gönderi” bir yandan operasyon
maliyetlerini düflürürken bir yandan da
zaman kazand›racak. “Mal Bedeli Tahsi-
lâtl› Gönderi” hizmeti yaln›zca güvenli
sat›fl yapmak isteyen firmalara de¤il, in-
ternet üzerinden kredi kart› ile al›flverifl
yapmak istemeyen firmalar›n müflterileri-
nin de yüzünü güldürecek.  Çok yak›n bir
zamanda kredi kart›n›n da kabul edilme-
ye bafllanaca¤› bu hizmet fluan için kap›-
da nakit tahsilât olarak sunuluyor.
Hizmetten nas›l faydalan›lacak? 

Bu hizmetten faydalanmak isteyen ifl
sahiplerinin, sözleflmeli MNG Kargo
müflterisi olmas› gerekiyor. MNG Kar-
go’dan, detayl› bilgi almak isteyen ifl sa-
hipleri 444 06 06 numaral› telefonu ara-
yabilir ya da info@mngkargo.com.tr ad-
resine e-posta atabilir. 

»
MNG Kargo, “Mal Bedeli Tahsilâtl› Gönderi” ile iflinizi
tüm Türkiye’ye tafl›yor, paran›z› hesab›n›za yat›r›yor.

MNG Kargo’dan yeni hizmet





Bo¤aza yap›lacak
3’üncü köprünün,

bo¤azdaki rüzgârdan
dolay› iki katl› infla

edilmesi flans› azald›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›

kaynaklar›,
bo¤azdaki rüzgâr
ak›m›n›n iki katl›

proje için baz›
s›k›nt›lar› gündeme

getirebilece¤ini
söyledi. Ancak

yat›r›mc›lar, yine de
proje teklifinde

serbest b›rak›lacak.
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‹STANBUL’a yap›la-
cak 3’üncü köprünün bo¤azda-
ki rüzgâr nedeniyle iki katl› ol-
ma flans› azald›. Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› kaynaklar›, bo¤azdaki
rüzgâr ak›m›n›n iki katl› proje
için baz› s›k›nt›lar› beraberinde
getirebilece¤ini düflünüyor. Bu
sebeple köprünün iki katl› ol-
mas›na s›cak bak›lm›yor. Birin-
ci ve ikinci bo¤az köprüleri gibi
tek katl› olacak. Ancak, yat›-
r›mc›lar yine de proje teklifin-
de serbest b›rak›lacak. 

Üçüncü bo¤az köprüsünün
iki katl› olmas› düflünülüyordu.
Alt kattan demiryolu araçlar›,
üst kattan ise lastik tekerlekli
araçlar›n geçmesini planl›yor-
du. Ancak bo¤azdaki rüzgâr bu
düflünceyi flimdilik ask›ya ald›
ve köprünün tek katl› olarak
infla edilmesi düflüncesi a¤›rl›k
kazand›. Tek katl› köprüde
hem lastik tekerlekli araçlar
için yol hem de demiryolu yer
alacak. Proje kapsam›nda,
köprü 5x2 flerit olacak. 4 fleridi
(4x2) karayollar› araçlar›, bir
fleridi ise (2x1) demiryolu araç-
lar› kullanacak. 

Di¤er yandan üçüncü köprü
ve Kuzey Marmara Otoyo-
lu’na iliflkin baflta yat›r›mc›lar
olmak üzere tüm kesimlerin
merak etti¤i ‘geçifl ücretle-
ri’nin ayr›nt›lar› belli olmaya
bafllad›. Buna göre, otomobil-
ler üçüncü köprü geçifl ücreti
için, 3 dolar art› KDV, kamyon
ve otobüsler ise 3.99 dolar art›
KDV ödeyecek. Motosikletler
için de geçifl ücreti 2.10 dolar
art› KDV olacak. Çift dingilli

çekicileriyle birlikte kamyon
7.41 dolar art› KDV, iki ya da
daha çok dingilli yar› römork
çeken iki dingilli çekici katar
ve üç dingilli araç çeken kurta-
r›c›lar için ödenecek ücret ise
18.81 dolar art› KDV olacak.
Treyler çekicisi 6-7-8 aks› olan-
lar, köprü geçifli için 23.40 do-
lar art› KDV verecek. Proje
kapsam›nda Kuzey Marmara
Otoyolu da infla edilecek ve
otoyolda geçifl ücreti de her ki-
lometre bafl›na (KDV hariç)
0.06 dolar olacak.
‹ki gifle olacak 

Üçüncü köprü ve otoyol için
biri Anadolu, di¤eri de Avrupa
yakas›na iki adet gifle konula-
cak. Ulaflt›rma Bakanl›¤› kay-
naklar›, Anadolu yakas›nda gi-
flenin Paflaköy’ün do¤usunda
yer alaca¤›n› belirtirken, Avru-
pa yakas›ndaki gifle ise Odaye-
ri’nin bat›s›nda, ‹kitelli’nin ku-
zeyinde bir noktada bulunacak.  

Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynak-
lar›, yüklenicinin tahsil edebi-
lece¤i tavan fiyat› belirledikle-
rini kaydederek, “Yüklenici,
bu fiyat›n üzerine ç›kamaya-
cak. Ama isterse gerek köprü,
gerekse otoyol geçiflinde bu fi-
yatlar›n alt›nda bir fiyat belir-
leyebilir.” dedi. 

»

Bo¤aza yap›lacak 3’üncü köprüye “rüzgâr” engeli 

Köprüden geçmek isteyen 
3 dolar art› KDV ödeyecek

Bo¤aza yap›lacak 3’üncü köprünün, bo¤azdaki
rüzgârdan dolay› iki katl› infla edilmesi flans› azald›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›, Bo¤azdaki rüzgâr
ak›m›n›n iki katl› proje için baz› s›k›nt›lar› gündeme
getirebilece¤ini söyledi. Ancak yat›r›mc›lar, yine de
proje teklifinde serbest b›rak›lacak. 

“

“

temsili foto¤raf





TÜRK‹YE ‹statistik Kuru-
mu (TÜ‹K), 2011 Ocak ay›na iliflkin
Motorlu Kara Tafl›tlar› ‹statistikle-
ri’ni aç›klad›. Buna göre, Ocak’ta
trafi¤e kayd› yap›lan 157 bin 531 ta-
fl›t›n içinde otomobil yüzde 58,4 pay
ve 91 bin 977 adet ile ilk s›rada yer
ald›. Otomobili, 43 bin 707 adet
(yüzde 27,7) ile kamyonet, 8 bin 453
adet (yüzde 5,4) ile motosiklet ve 5
bin 716 adet (yüzde 3,6) ile kamyon
izledi. Ocak ay›nda trafi¤e kaydolan
araçlar›n 7 bin 678 adedini de mini-
büs, otobüs, özel amaçl› tafl›tlar ve
traktör oluflturdu. Türkiye’deki kara-
yolu araç say›s› duble yollarla yar›fl›-
yor. Son 8 y›lda bölünmüfl yol uzun-
lu¤u iki kat›ndan fazla artarak 19 bin
500 kilometreye ulafl›rken, ayn› y›llar

içinde karayolu araç say›s› da 15 mil-
yon 241 bini geçti. Bunun 7 milyon
635 bininden fazlas›n› otomobiller
oluflturdu.

Ocak ay›nda trafi¤e kaydolan araç
say›s› 2010 y›l›n›n Aral›k ay›na k›yas-
la yüzde 71,7 artt›. Bu art›fl otomobil-
de yüzde 80,9, minibüste yüzde 25,3,
otobüste yüzde 89,7, kamyonette
yüzde 113,4, kamyonda yüzde 96,3,
motosiklette yüzde 4,1 olarak hesap-
land›. Özel amaçl› tafl›tlarda yüzde
1,1 traktörde yüzde 50,7 azal›fl oldu.
Geçen y›la göre yüzde 90 artt›

Bu y›l›n Ocak ay›nda trafi¤e kayd›
yap›lan tafl›t say›s› geçen y›l›n ayn›
ay›na k›yasla da yüzde 90,9 artt›. Bu
art›fl otomobilde yüzde 98,1 minibüs-
te yüzde 67,6, otobüste yüzde 195,2,
kamyonette yüzde 68,7, kamyonda
yüzde 187,4, motosiklette yüzde
84,4, traktörde yüzde 144 olarak ger-
çekleflti. Özel amaçl› tafl›tlarda yüzde
50,3 azalma meydana geldi.
12 bin tafl›t›n kayd› silindi

Ocak ay›nda 157 bin 531 adet tafl›-
t›n trafi¤e kayd› yap›l›rken, 11 bin
981 adet tafl›t›n da trafikten kayd› si-
lindi. Böylece trafikteki toplam artan
araç say›s› 145 bin 550 adet oldu.

Ocak ay› sonu itibariyle trafi¤e ka-
y›tl› toplam araç say›s› 15 milyon 241
bin 153 adet olarak hesapland›. Bu
araçlar›n yüzde 50,1’ini otomobil,
yüzde 16’s›n› kamyonet, yüzde
15,7’sini motosiklet, yüzde 9,2’sini
traktör, yüzde 4,8’ini kamyon, yüzde
2,6’s›n› minibüs, yüzde 1,4’ünü oto-
büs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçl› ta-
fl›tlar oluflturuyor.
En çok Renault sat›ld›

Ocakta trafi¤e kaydolan 91 bin
977 otomobilin yüzde 15,8’ini Rena-
ult, yüzde 11,5’ini Ford, yüzde
10’unu Tofafl-Fiat, yüzde 8,2’sini To-
yota, yüzde 7,6’s›n› Hyundai, yüzde
7,5’ini Opel, yüzde 6,8’ini Volkswa-
gen, yüzde 3,8’ini Chevrolet, yüzde
3,6’s›n› BMW, yüzde 25,2’sini de di-
¤er markalar oluflturdu.
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Araç say›s›, duble yollarla yar›fl›yor

»

Türkiye’nin bölünmüfl yol uzunlu¤u son 8 y›lda iki kat›ndan
fazla artarken (19 bin 500), karayolu araç say›s› da ayn› y›l

içinde 2 kata yak›n artarak 15 milyon 241 bini geçti. Sadece bu
y›l›n Ocak ay›nda 157 bin 531 adet tafl›t trafi¤e kaydoldu. 

Y›llara göre motorlu
kara tafl›t› say›s› flöyle:

Y›l Toplam Tafl›t Otomobil

2000 8.320.449 4.422.180

2001 8.521.956 4.534.803

2002 8.655.170 4.600.140

2003 8.903.843 4.700.343

2004 10.236.357 5.400.440

2005 11.145.826 5.772.745

2006 12.227.393 6.140.992

2007 13.022.945 6.472.156

2008 13.765.395 6.796.629

2009 14.316.700 7.093.964

2010 15.095.603 7.544.871

2011 15.241.153 7.635.817





2003 y›l›ndan bu yana, Hükümetin öncelikli

ulafl›m politikalar› aras›nda demiryolu en bafllarda

yer al›yor. Bu süreç içinde demiryolunun gelifltiril-

mesi için çok önemli ad›mlar at›ld›. Bir yandan

mevcut demiryolu a¤lar› modernize edilirken bir

yandan da demiryolu ulafl›m› olmayan bölgelerde

yeni hatlar›n oluflturulmas› için çal›flmalar bafllat›l-

d›. Ankara- Eskiflehir, Ankara- Konya h›zl› tren

hatlar› tamamland›. Ankara-Sivas h›zl› tren hatt›n-

da çal›flmalar sürüyor. Devlet Demiryollar›’n›n ör-

neklerle ço¤altabilece¤imiz bu yat›r›mlar›, Türki-

ye’de bugüne kadar çok da konuflulmayan ‘yerli de-

miryolu sanayisinin’ de önünü açm›fl oldu. Bugün

art›k, demiryolu sektöründe kullan›lan pek çok par-

çan›n yerli üretimi yap›larak, ithalata son verildi. 

Ulaflt›rma eski Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n söyledi-

¤i, “Demiryollar›n› aya¤a kald›rmak sadece yüksek

h›zl› tren iflletmecili¤ini Türkiye’ye getirmekle ol-

muyor, Türkiye’nin dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’nc›

büyük iflletme olmas›n› sa¤lamakla olmuyor. Baflka

ne yapacaks›n›z? Demiryollar›nda yerli sanayiyi de

gelifltireceksiniz. Yerli sanayi nas›l geliflecek? H›zl›

tren ray› yapt›racaks›n›z, K›r›kkale’de Makine Kim-

ya’ya tekerlek sistemleri yapmak için görev verecek-

siniz." sözleri de demiryolu sanayinde hedeflenen

noktay› aç›k bir flekilde gösteriyor asl›nda… Biz de

bu say›m›zda demiryollar›nda gerçekleflen ilklerle,

yan sanayiye ça¤ atlatan yat›r›mlar› masaya yat›rd›k. 

Tren tekerlekleri art›k ithal edilmiyor

Her y›l yaklafl›k 20 bin tren tekerle¤inin

yurtd›fl›ndan ithal edildi¤i Türkiye’de,

TCDD ile Makine Kimya Endüstrisi Kuru-

mu iflbirli¤iyle, K›r›kkale’de ilk defa tren te-
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Türkiye, ileri

demiryolu sanayinin
merkezi oluyor

Binali Y›ld›r›m: “Demiryollar›n› aya¤a kald›rmak sadece 

yüksek h›zl› tren iflletmecili¤ini Türkiye’ye getirmekle olmuyor,

Türkiye’nin dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’nc› büyük iflletme olmas›n›

sa¤lamakla olmuyor. Baflka ne yapacaks›n›z? Demiryollar›nda yerli

sanayiyi de gelifltireceksiniz. Yerli sanayi nas›l geliflecek? H›zl›

tren ray› yapt›racaks›n›z, K›r›kkale’de Makine Kimya’ya tekerlek

sistemleri yapmak için görev vereceksiniz."

»



kerlekleri üretilmeye baflland›. TCDD’

ye ve di¤er rayl› sistem iflleticilerine ait

çeken ve çekilen araçlarda kullan›lan

mono blok tekerlek ile tekerlek tak›mla-

r›, yerli üretim olana¤› bulunmad›¤› için

flimdiye kadar yurt d›fl›ndan temin edili-

yordu. Bu ürünler bugün art›k K›r›kka-

le’de üretiliyor. Yerli ray üretimi de des-

teklendi. Karabük Demir Çelik Fabrika-

lar›’na, Devlet Demiryollar›’n›n, 2003 y›-

l›nda 10 bin ton ray siparifl vermesi ile,

fabrikada yeni sistem kurulmas›n›n yo-

lunu açt›. Böylece TCDD, 2002-2010 y›l-

lar› aras›nda Kardemir’den toplam 196

bin ton ray ald›. Al›nan raylarla 2003-

2009 y›llar› aras›nda toplam 50 bin 50

km yol yenilendi. 2003 y›l›nda ray üreti-

mine bafllayan Kardemir’de, ilk etapta

49 kg, 36 metrelik raylar üretirken 2007

y›l›nda h›zl› tren raylar›nda kullan›lmak

üzere daha kuvvetli olan 60 kg, 36 met-

relik raylar› da üretilmeye baflland›. 

Türkiye’de teknolojisi bulunmayan

her türlü elektrikli tren dizisi ve hafif

rayl› araçlar ile h›zl› tren setleri ve h›zl›

tren yolcu vagonlar›n›n üretimini yap-

mak üzere 2006 y›l›nda Adapazar›’nda

H›zl› Tren Fabrikas› kuruldu. 2007 y›l›n-

da üretime geçen fabrikada öncelikle ‹s-

tanbul Büyükflehir Belediyesi’nin metro

güzergahlar›nda kullan›lmak üzere 92

adet metro arac› üretildi. Ard›ndan

TCDD Genel Müdürlü¤ü’nün siparifli

olan 96 adet banliyö arac› üretildi. Önü-

müzdeki y›llarda h›zl› tren setlerinin

üretilmeye bafllanmas›yla Avrupa’da pa-

zar bulunmas› hedefleniyor.

17 ülkeye ihracat bafllad›

TCDD’nin y›lda 2-3,5 milyon adet

kulland›¤› ray ba¤lant› elemanlar›, 2010

y›l›nda faaliyete geçen Erzincan Ray

Ba¤lant› Elemanlar› Fabrikas›’nda üre-

tilmeye bafllad›. Yol bak›m, yenileme ça-

l›flmalar›n›n temel unsurlar›ndan biri

olan ray ba¤lant› elemanlar›n›n Erzin-

can’da üretilmeye bafllamas›yla sadece

mali aç›dan de¤il, zaman aç›s›ndan da

tasarruf sa¤land›. Fabrikan›n henüz de-

neme üretiminde olmas›na ra¤men, ‹n-

giltere, Fransa, ‹spanya ve Japonya bafl-

ta olmak üzere üç k›tada toplam 17 ül-

keye ihracat gerçeklefltirilmeye baflland›.  

H›zl› tren makaslar›n› üretmek için de

2010 y›l›nda Çank›r› Makas Fabrika-

s›’n›n temeli at›ld›. Burada,  flimdiye ka-

dar Türkiye’de üretilmeyen, her türlü

konvansiyonel hatlara ve yüksek h›zl›

tren hatlar›na uygun makas üretimi ger-

çeklefltirilecek. 
TCDD, Kardemir ve Voestalpine or-

takl›¤›nda kurulan Vademsafl (Voestal-

pine Kardemir Demiryolu Sistem-

leri Sanayi ve Ticaret Ano-

nim ) tesislerinde ise en

son teknoloji ile

TCDD ve yerel yö-
netimlerin makas
ihtiyac›n›n karfl›-
lanmas› hedef-
leniyor. Üreti-
min yüzde
10’unun ise ih-
raç edilmesi
planlan›yor. ‹lk
yat›r›m tutar› 7,9
milyon Avro’yu bu-

lacak olan fabrikan›n

yerli üretim oran› üç y›l

içinde yüzde 62’ye ulaflacak.

On y›ll›k yat›r›m süreci sonunda ise 150

milyon Avro de¤erinde bir pazar pay›

hedefleniyor. 
2010’da temeli at›lan bir baflka fabrika

ise Sivas Modern Beton Travers Fabri-

kas› oldu. Önümüzdeki y›l faaliyete ge-

çecek olan fabrikada h›zl› tren hatlar›,

a¤›r demiryolu hatlar›, metro hatlar› için

traversler ve ulafl-
t›rma sektörü için gerekli

di¤er ürünler üretilecek. Üre-

timde yerlilik oran›n›n yüzde 97

oldu¤u fabrika Türkiye’nin ihtiyac›-

n›n yan› s›ra Suriye, Irak, ‹ran, Gür-

cistan, Azerbaycan, Cezayir, Libya ve

Tunus’a ihracat yap›lacak.

Ba¤l› ifltirakler de h›z kesmedi

Demiryolu araçlar›n›n imalat› ve ba-

k›mlar› ise ba¤l› ortakl›klar olan TÜ-

DEMSAfi, TÜVASAfi ve TÜLOMSAfi

taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. A¤›rl›kl›

olarak lokomotif ve yük vagonu üretimi

yapan TÜLOMSAfi, 2010 y›l›nda, 16

milyon dolar› TCDD’den, 50 milyon do-

lar› yurtd›fl›ndan olmak üzere toplam 66

milyon dolarl›k siparifl alarak, üretim

gerçeklefltirdi. TÜLOMSAfi ayr›ca, Av-

rupa, Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkele-

rine dizel elektrikli lokomotif üretmek

üzere General Elektrik (GE) ile strate-

jik ortakl›k anlaflmas› imzalad›. Üretilen

ilk lokomotif ‹ngiltere’ye ihraç edilmek

üzere tamamland›. 
Adapazar›’nda hizmet veren TÜVA-

SAfi da vagon imalat›na bafllayarak, de-

miryolu iflletmecili¤inin d›fla ba¤›ml›l›¤›-

n› ortadan kald›rd›. TÜVASAfi, flimdiye

kadar ithal edilen, vagon bak›m,

onar›m ve yedek parçala-

r›n yerli üretimini ya-

parak, bu konudaki
s›k›nt›lar› gideri-

yor. Bir zaman-
lar tamamen
yabanc› men-
fleli vagonlar-
la yap›lan de-
miryolu islet-
mecili¤inde,

Türkiye’de ku-
rulan bu atölye-

lerle vagon ithala-

t›na son verildi. Asya

ile Avrupa’y› denizin al-

t›ndan ba¤layacak Marmaray

Projesi’nde kullan›lacak 275 tren setleri

de TÜVASAfi- Hyundai - EUROTEM

ortakl›¤› ile üretilecek. 

1995-2002 y›llar› aras›nda 3 tipte 610

vagon üreten TÜDEMSAfi’ta da, 2003-

2010 y›llar› aras›nda yüzde 517 oran›nda

art›flla, 10 tipte 3 bin 152 adet vagon

üretildi.  

Türkiye’nin

flimdiye kadar ithal

etti¤i demiryolu ürünlerinin

art›k birço¤unu, yerli sanayici

üretiyor. Raylar, h›zl› tren setleri,

vagon ba¤lant› elemanlar› gibi

birçok ürün art›k Türkiye’nin yerel

kaynaklar› ile üretiliyor.

Ürünlerin yurtd›fl›na

ihracat› da 
bafllad›. 

demiryollar› 33



TÜRK Telekom’un (TT)
biliflim flirketi olan ‹nnova, gelifltir-
di¤i tele-t›p sistemi ile sa¤l›k ala-
n›ndaki büyük bir aç›¤› kapatmaya
haz›rlan›yor. H‹PERMED (High
Performance Telemedicine Plat-
form) ad› verilen projeyle, uzman
doktorun bulunmad›¤› do¤u illeri
ve ücra köflelerle HD (Yüksek Çö-
zünürlük) kalitesinde uzaktan ileti-
flim kurularak, hastalar›n tedavisi
yap›lacak. Mart 2013’te tamamla-
nacak sistemle, merkezdeki uzman
bir doktor, uzaktaki hastay› önün-
deki monitörden görerek teflhis
edebilecek. Ayn› anda hasta ile il-
gili tahlil sonuçlar›n› varsa MR ve
röntgeni de inceleyebilecek. Böyle-
ce hastan›n uzakta olmas›n›n öne-
mi de azalacak. 

Birçok Avrupa ülkesi baflta ol-
mak üzere H‹PERMED Proje-
si’nin içinde 20’ye yak›n firma bu-
lunuyor. Türkiye’deki konsorsiyum
liderli¤ini Türk Telekom’un biliflim
flirketi ‹nnova üstlendi. Sistemle il-
gili bilgi veren ‹nnova Genel Mü-
dürü Ümit Atalay,  Mart 2013’te
tamamlanmas› öngörülen HIPER-
MED projesi ile doktor-hasta ilifl-
kilerinde yeni bir döneme girilece-
¤ini belirtiyor. Proje ile Türkiye’de
uzman aç›¤›n›n bulundu¤u ücra
yerlerdeki uzman aç›¤›n›n giderile-
ce¤ini savunan Atalay, konuyla il-
gili flu bilgileri veriyor: “Birçok yer-
de uzman radyolog say›s› yetersiz.
Belli merkezlerde yo¤unlaflm›fllar.
Hasta diyelim Mardin’de, uzman

radyolog ise büyük flehirde. Bu sis-
temle, TT’nin fiber ya da VDSL
altyap›s› kullan›larak yüksek bü-
yüklükteki veri, HD kalitesinde uz-
man›n bulundu¤u noktaya iletile-
cek. Uzman hekim de o röntgene
yorum getirecek.”  Atalay, sistemin
çok fonksiyonlu kullanabildi¤ini
belirterek, “Hastay›, iki farkl› ilde-
ki uzman biranda görebilecek ve
raporlar› yorumlayabilecek. So-
nuçlar› de¤erlendirebilecek. Böyle-
ce, görüfl birli¤ine dayal› teflhis ya-
p›labilecek. “ifadesini kullan›yor. 

Atalay, sistemle evde hasta bak›-
m› ve rehabilitasyonunun da uzak-
tan kontrol edilece¤ini aktar›yor.
Böylece hasta ve yafll› kiflinin sü-
rekli kontrol için hastaneye gitmek
zorunda kalmayaca¤›n› vurgulayan
Atalay, “Doktor da ayn› flekilde sü-
rekli hastan›n yan›na gitmek zo-
runda kalmayacak. Böylece hem
zamandan tasarruf sa¤lanacak
hem de daha ekonomik olacak.”
dedi. Projede görüntü kalitesinin
önemine vurgu yapan ‹nnova Ge-
nel Müdürü, Vestel ile yapt›klar›
çal›flma neticesinde ayn› anda 3-4
görüntü alabildiklerini kaydetti. 
Dünya futbol 
flampiyonas›na talip  

Atalay, 1999’da kurulan flirketin
2007’de Türk Telekom bünyesine
kat›ld›¤›n› an›msatarak, “TT’ye
geçtikten sora yurt d›fl› pazar im-
kânlar›m›z artt›. TT’nin sa¤lad›¤›
imkânlarla özellikle Ortado¤u ve
Katar’da ifller yapt›k. Irak, Lübnan,
Katar, Kuveyt gibi 19 ülkede yeni-
likçi çözümlerimiz bulunuyor. Kö-
fle bafllar›n› tuttuk, bu y›l daha da
büyük ifller bekliyoruz.” dedi.  Ata-
lay, bu y›l daha çok Katar ve Ku-
veyt’e yo¤unlaflacaklar›n› belirte-
rek, Erzurum’daki k›fl olimpiyatla-
r›n›n ard›ndan, Katar’da yap›lacak
Dünya Futbol fiampiyonas›’yla da
ilgilendiklerini belirtti. Atalay,
Irak’taki mobil operatöre de altya-
p› hizmeti verdiklerini ve Irak’›n
tüm mobil hizmet altyap›s›n›n Tür-
kiye’de bulundu¤unu söyledi. 
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‹nnova’dan tele-t›p
Farkl› illerdeki doktorlar, hastay›
uzaktan görerek teflhis edecek

»

‹nnova’n›n içinde oldu¤u
HIPERMED projesiyle,

ücra köflelerdeki
hastalarla uzaktan

iletiflim kurularak tedavi
mümkün olacak. Sistem sayesinde farkl›

illerdeki doktorlar da, hastay› görebilecek
ve hastaya birlikte teflhis koyabilecek.

‹nnova
Genel
Müdürü
Ümit
Atalay
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P‹LOTLARIN en de¤erli
aksesuarlar› aras›nda günefl gözlükleri
yer al›yor. E¤er akl›n›zda ‘pilotlar› ne-
den gözlüksüz göremeyiz?’ fleklinde
bir soru varsa, haberimizde cevab›n›
bulabilirsiniz. 

Türkiye Havayollar› Pilotlar› Der-
ne¤i (TALPA) Yönetim Kurulu üyele-
rinden ve Türk Hava Yollar› pilotla-
r›ndan, Kaptan Pilot ‹smail Bingöl, bi-
ze meslektafllar›n›n gözlük tercihi hak-
k›nda bilgi verdi. Kiflisel olarak kendi-
sinin uçarken, yüzük dâhil olmak üze-
re, hiçbir aksesuar kullanmad›¤›n› ak-
tar›yor Kaptan. Ancak gözlerindeki
sorun sebebi ile numaral› günefl gözlü-
¤ü takmak onun için bir zorunluluk.
Asl›nda gözleri bozuk olmayan pilot-
lar için de günefl gözlü¤ü bir zorunlu-
luk. Bingöl bu durumu flöyle aç›kl›yor:
“Gündüz uçufllar›nda, 20 bin feet’in
üzerine yani bulutlar›n üstüne, ç›kt›¤›-
m›zda, günefl olsun, olmas›n gözlü¤ü
takmak mecburi bir hâl al›yor. Çünkü
aç›k hava pilotlar›n gözlerini al›yor.
Bu yüzden günefl ›fl›nlar›n› k›ran göz-
lüklerin kullan›lmas› gerekiyor.”
Askeri pilotlar baflka, sivil 
pilotlar baflka marka kullan›yor

Kaptan Pilot’un verdi¤i bilgilere gö-
re, askeri pilotlar ve normal pilotlar
farkl› farkl› markalar› kullan›yor. Bu-
na göre özellikle ‘pilot gözlü¤ü’ olarak
ünlenen tek bir modeli ile Ray-Ban
markas› sivil pilotlar taraf›ndan tercih
ediliyor. Savafl pilotlar› ise günefl ›fl›n-
lar›n› daha çok engelleyen American
Optical isimli bir markay› kullan›yor.
Türkiye’de bulunmayan bu markan›n
temini daha önce ‹ncirlik Hava Üs-
sü’ndeki ABD’li dükkânlardan sa¤la-
n›rken, ‹ncirlik’in kapanmas› ile birlik-
te Türk pilotlar›, bu marka gözlü¤ü
art›k Amerika’dan getirtmeye baflla-
m›fl. Baz› sivil pilotlar da askeri pilot-
lar›n tercih etti¤i American Optical
marka gözlü¤ü kullanmaya bafllam›fl. 

Yeni pilotlar çok daha çeflitli
gözlükler kullan›yor 

Bingöl, bir önceki kufla¤a mensup
pilotlar›n Ray-Ban’› ve bilinen ‘pilot
gözlü¤ü’ modelini tercih etti¤ini be-
lirtiyor. Ancak yeni dönem pilotlar›n
gözlük marka ve model yelpazesinin
çok daha genifl oldu¤una dikkat çeki-
yor. “Yeni dönem pilotlar Ray-
Ban’la s›n›rl› kalm›yor. Çok daha
modern modelleri, daha pahal› göz-
lükleri kullanabiliyorlar.” diyen Bin-
göl, ek olarak “fiu da bir gerçek ki;
Ray-Ban ve pilot modeli hala en yay-
g›n model.” bilgisini veriyor. ‹smail
Bingöl, gözlük kullan›m›n›n bir zo-
runluluktan kaynakland›¤›na dikkat
çekse de, tüm meslektafllar›na bu ak-
sesuar›n çok yak›flt›¤›n› söylüyor.  

Ray-Ban markas›n›n ‘pilot
gözlü¤ü’ olarak ünlenen

modeli sivil pilotlar taraf›ndan
tercih ediliyor. Askeri pilotlar
ise günefl ›fl›nlar›n› daha çok
engelleyen American Optical
isimli bir markay› kullan›yor. 

»

Ünlü Hollywood oyuncusu Tom Cruise,
‘Top Gun’ filminde, sonradan ‘pilot

gözlü¤ü’ olarak ünlenecek bir gözlük
modeli ile seyirci karfl›s›na ç›km›flt›. 

Pilotlar›n en de¤erli aksesuar›:
GÜNEfi GÖZLÜ⁄Ü
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TÜRK‹YE’deki GSM sektörünün iki
önemli temsilcisi Turkcell ve Vodafone,
ayn› gün tüketici haklar›n› koruyan ‘ana-
yasa’ haz›rlayarak, kullan›c›lar›n› flafl›rtt›.
Turkcell Üst Yöneticisi Süreyya Ciliv dü-
zenledi¤i bas›n toplant›s› ile Türkiye’nin

ilk ‘cep anayasas›’n› haz›rlad›klar›n› duyu-
rurken, Vodafone da ayn› gün, gazetelere

verdi¤i tam sayfa ilanla ‘tüketici haklar› bildirge-
si’ni yay›nlad›. Böylece her iki flirket de abonele-
rin haklar›n› koruyan önemli bir çal›flmay› bafl-
latm›fl oldu.  

Turkcell’in ‘cep anayasas›’ndan bafllayacak
olursak; Turkcell Evrensel ‹nsan Haklar›

Bildirgesi’nden esinlenerek
müflterilerinin haklar›n›
belirleyen çal›flma yapt›.
Ciliv, 300’e yak›n Turkcell

yöneticisiyle birlikte 6 ay
boyunca ‘gölge müflteri’ gibi flir-

ketin ürün ve hizmetlerini denedi. Yöneticiler-
den al›nan bin 112 öneri ile de 5 maddelik ‘cep
anayasas›’ oluflturuldu. ‘Müflteri için var›z’ sloga-
n›yla yola ç›kt›klar›n› belirten Süreyya Ciliv,
“fieffaf ve sorumlu hizmet anlay›fl›m›z› bu ana-
yasa ile somutlaflt›r›yoruz. Yaklafl›k bir y›l önce
bafllatt›¤›m›z hareketle bugüne kadar yapt›¤›m›z
tüm çal›flmalar› tek bir çat› alt›nda toplad›k. Bu
hareketin oda¤›nda müflterilerimizin güvenini
pekifltirmek yer al›yor. Bu çerçevede ben ve
Turkcell’de görevli çok say›da arkadafl›m müflte-
ri olarak bizzat hat al›p kullanmaya bafllad›k.
Farkl› ürün, servis ve hizmetleri deneyip kam-
panyalardan faydaland›k. Hareketin oluflturdu-
¤u sinerji ve deneyim bizi ‘Cep Anayasas›’na ta-
fl›d›.” diyerek süreci anlatt›.  

Vodafone ile Turkcell’in efl
zamanl› olarak bafllatt›¤› "Tüketici
Haklar› Bildirgesi" ve "Tüketici
Anayasas›" kampanyalar› daval›k
oldu. Vodafone, bas›na geçti¤i
bir maille, Turkcell’i kampanyas›n›
taklit etti¤i gerekçesi ile dava
etti¤ini duyurdu. Turkcell de karfl›
bir ad›m atarak, Vodafone’u dava
etti¤ini aç›klad›.  

Yeni
uygulama
daval›k oldu

»

Turkcell’in haz›rlad›¤›
anayasa maddeleri flöyle:

Bu da vodafone’nin 
tüketici haklar› 

■ Ürün, kampanya ve servisler ile
ilgili fleffaf ve anlafl›l›r flekilde bilgi ve
destek almak herkesin hakk›d›r. 

■ Do¤rudan, h›zl› ve kaliteli
müflteri hizmetleri herkesin hakk›d›r. 

■ Kaliteli ses ve internet iletiflimi
herkesin hakk›d›r. 

■ ‹htiyaç halinde, sevdiklerine ve
acil yard›m numaralar›na
eriflebilmek herkesin hakk›d›r. 

■ Bu anayasaya yeni maddeler
önermek, ürün ve hizmet
gelifltirmek için her türlü öneride
bulunmak herkesin hakk›d›r.

Vodafone ise bas›n toplant›s› dü-
zenlemek yerine, yeni çal›flmas›n› ga-
zete ilanlar› ile duyurmay› tercih etti.
fiirketin, “Tüketici Hak-
lar› Bildirgesi” ad›
verilen çal›flmas›
da müflteri hakk›-
n›n gözetilmesini
içeriyor. Vodafo-
ne’un bildirgesin-
de yer verdi¤i ve
tamamen tüketicinin
hakk›n›n korunmas›na yönelik olan
konu bafll›klar› ise flöyle s›ralan›yor: 

■ Eflitlik Hakk›
■ fieffafl›k Hakk›
■ Seçme Hakk›
■ Vazgeçme Hakk›
■ Uluslararas› ‹letiflim Hakk›
■ Kontrol Hakk›
■ Destek Hakk›
■ Kolayl›k Hakk›
■ Geri Bildirim Hakk›
■ Güvenlik Hakk› 

Turkcell ve Vodafone, cep telefonu
kullan›c›lar›n›n haklar›n› koruyan yeni
çal›flmalar›n› kamuoyuna duyurdu. Her

iki flirket de tüketicilere sorunsuz
kullanma hakk› vaat ediyor. 

REKABET‹

GSM flirketlerinin
‘tüketici hakk›’ 
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Telekominikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤› ‹nternet Daire

Baflkan› Osman Nihat fien, in-
ternetteki zararl› içeriklerin
‘uyar-kald›r’ sistemi ile kald›r›l-
d›¤›n› hat›rlatarak, Türkiye’de
bu sistemin baflar›l› bir flekilde
iflledi¤ini belirtti. Bugüne ka-
dar 22 bin uyar› yap›ld›¤›n› ve
uyar›lar›n ard›ndan bu içerikle-
rin kald›r›ld›¤›n› söyleyen fien,
“Kamuoyunda içeri¤in ç›kart›l-
mas›, yasak, sansür, eriflim en-
gelleme, kapatma ve uyar kal-
d›r kavramlar› kar›flt›r›l›yor.
2007 y›l›nda devletim.com.tr
ad›nda porno içerik yay›n› ya-
pan bir alan ad› kapat›ld› ve
tek site kapatma vakas› da bu-
dur. Di¤er uygulamalar ise ku-
ral ihlali için bir uyar›d›r.” flek-
linde konufltu.

ODTÜ Mezunlar› Derne¤i,
Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri
Komisyonu (B‹LTEK) taraf›n-
dan “‹nternet ve Yaflam: e-De-
mokrasi ve Yasaklar” isimli pa-
nel Ankara ODTU Viflnelik

tesislerinde gerçeklefltirildi. Pa-
nelin oturum baflkanl›¤›n› Tür-
kiye Biliflim Vakf› Ankara
Temsilcisi Ayd›n Kolat yapt›.
Panelin konuflmac›lar› aras›n-
da yer alan BTK Telekomüni-
kasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› Dai-
re Baflkan› Osman Nihat fien
Türkiye’deki internet yasaklar›
ile ilgili ilginç bilgiler verdi. 
“Kendileri için site 
kapatt›rmak istiyorlar” 

Kiflilerin kendileriyle ilgili
olumsuz ya da ceza gerektiren
bir durum olmad›¤› hallerde
bile sitelerde yer alan birçok
konuyla ilgili site kapatt›rma
iste¤iyle baflvuruda bulunduk-
lar›na dikkat çekiyor. ‹nterne-
tin do¤ru eriflimi ve do¤ru kul-
lan›m›n›n en önemli kriter ol-

du¤una vurgu yapan T‹B ‹n-
ternet Daire Baflkan› Osman
Nihat fien, “‹nternetin bilinçli
ve etkin kullan›m› için her ça-
l›flmay› destekliyoruz. Ancak
günümüzde internet art›k ha-
va gibi oldu. Varl›¤›, yoklu-
¤unda hissediliyor.” dedi. 
Facebook’ta 
750 bin uygulama var

‹nternette merkezi bir yap›-
ya do¤ru gidiflat oldu¤unu ak-
taran fien, flunlar› söyledi:
“Ülkeler internet trafi¤inin
kendilerinde kalmas› için çaba
sarf ediyor. ABD trafi¤in ülke
d›fl›na kaçmas›n› ulusal bir
tehdit olarak alg›l›yor. Bugün
internetin ba¤›ms›z ve tek bir
noktada toplanmayan yap›s›
merkezilefltirilmeye çal›fl›l›yor.
Facebook bunun en güzel ör-
ne¤i. Birçok uygulamada ol-
du¤u gibi Facebook ve Goog-
le, internet trafi¤ini üstüne çe-
ken uygulamalar. Facebook
üzerinde 750 bin uygulama
var. Google’›n verdi¤i hizmet
say›s› ise 450.” 

“Türkiye’de bugüne 
kadar tek bir site kapat›ld›”

Panelin bir di¤er
konuflmac›s› ‹nternet Kurulu
Baflkan› Serhat Özeren de
internetin anayasal bir hak
oldu¤una vurgu yapt›.
‹nternetin di¤er haberleflme
ve eriflim sistemlerine göre
daha h›zl› ve somut etki
yapabildi¤ine de¤indi.
‹nternete herkesin özgürce
eriflme hakk› oldu¤unu
ifade eden Özeren bu
özgürlük ile güvenlik ve
sak›ncal› içerik aras›nda çok
ince bir çizgi oldu¤una
dikkat çekti.  

Özeren, sözlerini flu
flekilde sürdürdü: “Sak›ncal›
içerik ve özgürlük aras›nda
ince bir çizgi var. Çocuk
istismar›, telif ve fikri
mülkiyet haklar› gibi
konularda içerik sa¤lay›c›
flirketlerin daha h›zl› hareket
etmesi gerekiyor.
Kullan›c›lardan gelen
içerikler flirketler taraf›ndan
bir süzgeçten geçirilmeli.
‹çerik yay›nland›ktan sonra
ifli kanunlara b›rakmak
do¤ru bir yöntem de¤il.
Zaten her fleyin kanunlarla
belirlenmesi mümkün de¤il.
Toplum teamüllerini, ahlaki
de¤erlerin de önemli
oldu¤unu düflünüyorum.” 

“Özgürlük ve
güvenlik aras›nda
ince bir çizgi var”

Serhat Özeren:

““Kamuoyunda içeri¤in
ç›kart›lmas›, yasak,

sansür, eriflim engelleme,
kapatma ve uyar kald›r

kavramlar› kar›flt›r›l›yor.

T‹B ‹nternet
Daire

Baflkan›
Osman

Nihat fien
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Seyahat s›ras›nda yemek ihtiyac›n› evinden
getirdi¤i ‘sefer tas›yla’ karfl›lamaya çal›flan
makinist ve tren personeline ‘s›cak yemek’
uygulamas› Nisan ay›n›n ilk yar›s›nda bafllad›.

Eskiden efllerinin haz›rlad›¤› 
sefer taslar›ndan yemek yiyen
demiryolcular art›k profesyonelce
haz›rlanm›fl yemek paketlerini
alarak sefere ç›k›yor. 

DEM‹RYOLCU Efi‹N‹N 
‘SEFER TASI HAZIRLAMA’
Ç‹LES‹ B‹T‹YOR

ODTÜ ve At›l›m Üniversitesi ö¤retim üyelerinin TCDD’de çal›flan makinistlere
sa¤lad›¤› psikolojik destek ve dan›flmanl›k hizmeti çal›flmalar› sonunda düzenlenen raporlar
meyvelerini vermeye bafllad›. Yap›lan tetkiklerde, makinistlerin öncelikle s›cak yemek, su
ihtiyac›, konaklama ve evden uzak kalma gibi sorunlar yaflad›¤› tespit edilmiflti.

Beslenme ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda personelin büyük s›k›nt›lar yaflad›¤›na dikkat çe-
kilen raporda tren üzerinde görev yapan personelin her görev s›ras›nda en az iki günlük ev-
den yemek getirmesi, yemeklerin muhafazas›, haz›rlanmas›ndaki güçlüklerin personeli psi-
kolojik olarak olumsuz yönde etkiledi¤i belirtilmiflti. Bu çerçevede, seyahat s›ras›nda yemek
ihtiyac›n› evinde getirdi¤i ‘sefer tas›yla’ karfl›lamaya çal›flan makinist ve tren personeline,
bundan sonra ‘s›cak yemek’ verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›. Makinistlerin, konaklama, servis,
uygun giyecek-içecek ile di¤er sosyal ve fiziksel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›ndaki kalite ve
verimlilik art›fl›n›n sa¤lanmas› için gerekli ad›mlar at›lmas›n›n önemine de iflaret edilmiflti.

»
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Haber: SATI ALP
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Efller yemek haz›rlamak-
ta zorlan›yordu

Evlerinden yemek getir-
mek zorunda kalan tren per-
sonelinin d›fl›nda, bu duru-
mun makinist efllerini de s›-
k›nt›ya soktu¤u belirtilmiflti.
Efllerin gece yar›s›nda ya da
sabaha karfl› “çanta” haz›rla-
mak zorunda kalmalar›n›n
yan› s›ra özenli yemekler ha-
z›rlanmas›n›n da personel efl-
lerini zor durumda b›rakt›¤›
ifade edilmiflti. Raporun so-
nuç k›sm›nda, ‘görev s›ras›n-
da yemek sorununa çok acil
çözüm getirilmesi gerekti-
¤i’ne dikkat çekilmiflti. 
Rapor sonuç verdi

Raporda ortaya ç›kan ye-
mek sorunu üzerine, söz ko-
nusu personele ücretsiz ye-
mek da¤›t›m› yap›lmas›, yasal
düzenlemeyle mümkün hale
geldi. Yürütülen çal›flmalar
sonunda gerçeklefltirilen yasa
de¤iflikli¤i ile TCDD’de ma-
kinistlere ve tren üzerinde gö-
rev yapan sözleflmeli persone-
le ücretsiz yemek verilmesi-
nin önündeki engel kald›r›l-
m›fl oldu. 

Nisan ay›n›n ilk yar›s›ndan
itibaren tren personeline ve-
rilen ücretsiz yemeklerin
TCDD’ye ayl›k maliyeti 2
milyon 450 bin TL olacak.
Ücretsiz yemek imkân›ndan
makinist, makinist yard›mc›-
s›, tren flefi, kondüktör, hos-
tes, tren üzerinde görevli tren
teflkil memuru yararlanacak.
TCDD taraf›ndan karfl›lana-
cak her gün üç çeflit yemek,
ekmek ve su hijyenik olarak
haz›rlanm›fl paketlerin içeri-

sinde personele da¤›t›lacak.
Öte yandan uygulamaya ge-
çilmesiyle birlikte 53 de¤iflik
il ve ilçe merkezinde tren
üzerinde görevli personele
ortalama günlük 3 bin 500
ö¤ün haz›r yemek da¤›t›m›
yap›lacak. 
Bakan Y›ld›r›m’dan 
demiryolcu efllerine 
teflekkür mektubu

Ulaflt›rma Eski Bakan› Bi-
nali Y›ld›r›m, y›llard›r tren
personeline sefer tas›yla ye-
mek haz›rlayan demiryolcu
efllerine bu müjdeli haberi
mektup yazarak verdi.  ‘De-
miryolcu ailesinin gizli kahra-
man›’ hitab› ile kaleme al›nan
teflekkür mektubunda, “Bun-
dan böyle gece yar›s› uyku-
nuzdan uyan›p, göreve gide-
cek eflinize yemek haz›rlama-

yacaks›n›z.” ifadesi yer al›yor.
Mektubu daha önce kaleme
almak istedi¤ini belirten Y›l-
d›r›m, “Kuru bir teflekkür ye-
rine sizlerin zahmetlerinizi bir
nebze de olsa hafifletecek
olan ve uzun bir süredir üze-
rinde çal›flt›¤›m›z bu projenin
tamamlanmas›n› bekledim.”
diyerek efllerin art›k sefer ta-
s›yla yemek haz›rlamayacak-
lar› dönemin bafllad›¤›n› bildi-
riyor.

Y›ld›r›m mektubuna, "So-
nuç olarak, yaklafl›k 8 y›ll›k
yo¤un çal›flma dönemi içinde,
üstün bir gayretle çal›flan de-
miryolcu efllerinize vermifl ol-
du¤unuz destek ve göstermifl
oldu¤unuz cefakârl›k nede-
niyle, sizlere böyle bir müjdeli
haberle teflekkür etmek iste-
dim."  ifadeleriyle son veriyor.

Ücretsiz yemek imkân›ndan makinist, makinist
yard›mc›s›, tren flefi, kondüktör, hostes, tren

üzerinde görevli tren teflkil memuru yararlanacak. 
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Türkiye’nin say›l› ahflap tekne ustalar›ndan Ali Kemal Denizarslan›, mavi
yolculu¤un olmazsa olmazlar›ndan olan gulet tekne inflas›n›n gelece¤inin
büyük tehlike alt›nda oldu¤unu belirterek, “E¤er bir okul aç›lamaz ve devlet
destek vermezse, bu sektör yok olacak.” iddias›nda bulunuyor.

Ali Kemal Denizarslan›, Meclis’te sergilenen model tekneler hakk›nda ziyaretçilere bilgi veriyor.

Mavi yolculuk ve guletin
GELECE⁄‹ TEHL‹KEDE M‹?
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M
avi yolculu¤un olmazsa olmaz el yap›-
m› tekneleri Bodrumlu ustalar›n elin-
den ç›k›yor. Bu alanda Türkiye’deki
say›l› ustalardan biri de Ali Kemal De-

nizarslan›… Denizaslan›, ahflap tekne inflas›n›n ge-
lece¤i ad›na karamsar konufluyor. Kendilerinden
sonra, gulet, t›rhandil ve aynak›ç tipi tekneleri infla
edecek, iyi ustalar›n yetiflmedi¤inden yak›n›yor.
Yaz tatili giderek yaklafl›yor. Birço¤umuz flimdiden
‘deniz-kum-günefl’ ya da alternatif tatil programla-
r›n› yapmaya bafllad› bile… Mesela mavi yolculuk
yaparak Ege ve Akdeniz’in o eflsiz koylar›nda do-
laflmak, yeflilin ve mavinin bir baflka güzel oldu¤u-
nu fark etmek, denizin ortas›nda uyanmak, güver-
tede keyif çatmak, k›saca huzurlu bir tatil geçir-
mek hepimizin hakk› olsa gerek. 

E¤er karar›n›z› mavi yolculuktan yana verecek
iseniz o zaman ahflap bir gulete ihtiyac›n›z olacak
demektir. Asl›nda mavi yolculuklar sadece gulet
teknelerle yap›lm›yor; ‘t›rhandil’ ve ‘aynak›ç’ tek-
neler de kullan›l›yor. Ancak, halk dilinde hepsi gu-
let olarak adland›r›l›yor.  Mavi yolculu¤un olmazsa
olmaz tekneleri Bodrumlu ustalar›n elinden ç›k›-
yor. Bu alanda Türkiye’deki say›l› ustalardan biri
de Ali Kemal Denizarslan›… Denizaslan›, ahflap
tekne inflas›n›n gelece¤i ad›na karamsar konuflu-
yor. Kendilerinden sonra, gulet, t›rhandil ve ayna-
k›ç teknelerini infla edecek iyi ustalar›n yetiflmedi-
¤inden yak›n›yor. Bu s›k›nt›n›n denizcilik sektörü-
nü vuran krizden daha önemli oldu¤unu belirten
Denizarslan›, ahflap tekne imalat›n›n gelece¤inin
kurtulmas› için mutlaka bir okul aç›lmas› gerekti¤i-
ni savunuyor. Kendisini bu mesle¤in ‘alayl› profe-
sörü’ olarak gören Ali Kemal Denizarslan›, okulla
ilgili flunlar› söylüyor: “Gulet dedi¤iniz zaman dün-
yada akla Türkiye, üretim yeri olarak da Bodrum
gelir. Ancak ahflap tekne yap›m› konusunda bir
okul olmad›¤› için art›k bizim arkam›zdan yeni us-
talar yetiflmiyor. Biz ve bizden sonraki birkaç usta-
dan sonra bu sektör yok olacak. E¤er bir okul aç›-
l›r, bizler de o okulda ders vererek, ç›rak, kalfa ve
usta yetifltirirsek ahflap teknenin gelece¤ini kurtar›-
r›z. Aksi takdirde bu mesle¤in sonu görünüyor.”

Denizarslan›, ahflap teknelerin gelece¤inin sa-
dece okul açmakla da çözülemeyece¤ini dile getiri-
yor. Devletin özellikle tekne yap›m›nda kullan›lan
ve yurt d›fl›ndan ithal edilen keresteden ald›¤› Özel
Tüketim Vergisi’ni kald›rmas›n› isteyen Denizars-
lan›, yoksa deniz turizminin ayr›lmaz bir parças›
haline gelen tekne imalat›n›n zaman içinde yok
olaca¤› görüflünü yineliyor.

“Baflbakan ve ‹sveç Kontesi’ne
de model tekne yapt›m”

Denizarslan› sadece büyük tekne
infla etmiyor. Ayn› zamanda asl›n›n
birebir küçültülmüfl, t›rhandil, çift di-
rekli yelkenli, piyade, sandal ve badi
adlar›nda birçok model tekne yap›-
yor. Bu model teknelerin en basitinin
yap›m›n bile 2 ay ald›¤› bilgisini veren
Ali Kemal Denizarslan›, bugüne ka-
dar birçok tan›nm›fl isme de tekne
yapm›fl. Bunlar›n aras›nda ‹sveç Kon-
tesi, Rahmi Koç, R›fat Hisarc›kl›o¤lu,
Ahmet Bodur, Behçet Uzuno¤lu, Ce-
mal Ergenekon, Tar›k Sepeci ve Tolga
fiayakç› gibi isimler de var. Ancak
model tekneler içinde 2,5 metre ile en
büyük olan›n› Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’a hediye etmifl. 
Model tekneler 
Meclis’te sergileniyor 

Ali Kemal Denizarslan›, bugüne ka-
dar çeflitli tipte 150 adet model tekne
yapt›¤› bilgisini veriyor. Bunlardan
28’inin geçen ay TBMM’de sergilendi-
¤ini ve büyük be¤eni toplad›¤›na dikkat
çeken tekne ustas› Denizarslan›, sergi-
lenen model teknelerin 1900 ile 1940’l›
y›llar aras›nda infla edilen çeflitli tipteki
tekneler oldu¤unu belirtiyor. 

Ali Kemal
Denizarslan›
bugüne kadar 150
model tekne yapm›fl.
Model tekne yapt›¤›
ünlüler aras›nda
‹sveç Kontesi, Rahmi
Koç ve R›fat
Hisarc›kl›o¤lu da
bulunuyor. En
büyü¤ünü ise 2,5
metre ile Baflbakan
Recep Tayyip
Erdo¤an’a hediye
etmifl.  
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ULAfiTIRMA Bakanl›¤›’n›n üst dü-
zey bürokratlar›, milletvekili olabilmek için gö-
revlerinden istifa etti. Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› Hayri Suat Aka; Bit-
lis’ten, Demiryollar Limanlar ve Hava Mey-
danlar› (DLH) ‹flletmesi Genel Müdürü Ah-
met Arslan; Kars’tan, Sivil Havac›l›k Genel
Müdürü Dr. Ali Ar›duru ise Sakarya’dan AK
Parti’den milletvekili olmak için yar›flacak. 

Milletvekili adaylı¤ı için devletin kurum ve
kurulufllarından istifa eden çok sayıdaki bürokrat arasında

Ulafltırma Bakanlı¤ı üst düzey yöneticileri de bulunuyor.

»

Hayri Suat Aka, 2006’dan beri Müsteflar Yar-
d›mc›l›¤› görevini yürütüyordu. ‹stifa ede-

rek Bitlis’ten milletvekili day aday› oldu. Ahlatl›
bir ailenin çocu¤u olan Aka’n›n do¤um yeri ise
Tatvan. Lise’ye kadar Tatvan’da okudu. 1982’de
‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Denizcilik Fa-
kültesi, Güverte Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisan-
s›n› 1989-1990 y›llar› aras›nda ‹sveç’in Malmö
kentinde bulunan Dünya Denizcilik Üniversite-
si’nde Liman ve Denizcilik ‹daresi alan›nda yük-
sek lisans›m› yapt›. Meslek yaflam›na 1982 y›l›nda,
D.B. Deniz Nakliyat› T.A.fi. gemilerinde kaptan
olarak bafllad›. Daha sonra flirketin kara kadrosu-
na al›narak Tramp Tafl›mac›l›k Daire Baflkanl›¤›
görevini yürüttü. 1991 y›l›nda kamudaki görevin-
den ayr›ld›. Özel sektörde denizcilik alan›nda bir-
çok faaliyette bulundu. Armatörlük, brokerlik,
uluslararas› deniz tafl›mac›l›¤›, deniz ticareti, gemi
al›m-sat›m› gibi ifllerin yan› s›ra, deniz sigortalar›,
dan›flmanl›k hizmetleri, gemi inflaat› ile gemi kur-
tarma, çeki ve sualt› mühendislik hizmetleri
branfllar›nda faaliyet gösterdi. Yöneticilik yapt›. 
Hocal›k yapt›

Hayri Suat Aka, 1994-2006 y›llar› aras›nda ke-
sintisiz olarak 12 y›l boyunca ö¤retim görevlisi
olarak ‹.T.Ü. Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fa-
kültesinde "Gemi ‹flletmecili¤i ve Deniz Ekono-
misi" dersleri verdi. Baflbakanl›k Denizcilik Müs-
teflarl›¤›’n› temsilen KKTC K›y› Emniyeti ve Ge-
mi Kurtarma fiirketi ile Avea ‹letiflim Hizmetleri
A.fi.’de kamu hisselerini temsilen yönetim kurulu
üyeli¤i yapt›. 
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 
politikalar›nda etkili oldu

2006’da Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›m-

Suat Hayri Aka
Bakanl›¤›n yurt d›fl›ndaki yüzü oldu

Ulaflt›rma
Bakanl›¤›

BÜROKRATLARI
Meclis yolunda
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c›s› olarak kamudaki kariyerine yeniden dönen Hayri Suat Aka, Bakanl›¤›n politikalar›n›n be-
lirlenmesinde önemli bir isim oldu. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n yurt d›fl› yüzü olan Aka, Bakanl›-
¤a ba¤l› ve ilgili kurulufllar›n uluslararas› iliflkileri ve Avrupa Birli¤i’nin ulaflt›rma fas›llar›n›n
müzakerelerinden sorumlu oldu. Ulaflt›rma Bakanl›¤› AB Daimi Temas Noktas› ve Ulaflt›rma
Program Otoritesi Baflkanl›¤›’n› da ayn› dönemde yürüttü. Avrupa’da birçok üst düzey üyelik
yapan Aka, ayr›ca, Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü ile havaalanlar›n›n yap›m ifllerini takip
etti. DHM‹’nin hava kontrol hizmetleri ve tüm faaliyetlerinden de sorumlu oldu. 

Devlet Demiryollar›
Genel Müdür Yard›mc›s›
Veysi Kurt da AK Parti’den
milletvekili olabilmek için
baflvuranlar aras›nda yer
ald›. Ankara’dan aday›
aday› olan Veysi Kurt,
Devlet Demiryollar›’nda
baflar›l› çal›flmalar›yla öne
ç›kt›. Bir dönem Sivas
TÜDEMSAfi (Demiryolu
Makineleri Sanayi) Genel
Müdür Vekili olarak
yürüttü¤ü görevi s›ras›nda
gösterdi¤i baflar›dan dolay›
dikkat çekti. 

1964’de Mardin’in
Kocas›rt Köyü’nde do¤an
Kurt, ‹TÜ Sakarya
Mühendislik Fakültesi’nden
mezun oldu. 1987 y›l›nda
Mühendis olarak TCDD’de
göreve bafllad›. Devlet
Demiryollar›’nda çeflitli
kademelerde görev yapt›.  

Bir baflka Devlet
Demiryollar› Genel Müdür
Yard›mc›s› ‹smet Duman
da Kütahya’dan milletvekili
seçilebilmek için AK
Parti’den aday aday› 
olarak müracaat eden
isimlerden. Kütahya Emet
do¤umlu olan Duman,
ulaflt›rma sektörü,
demiryolu ulafl›m›,
verimlilik edüdleri, norm
kadro tespiti, yeniden
yap›land›rma,
organizasyon yap›lar›,
teflvikli ücret sistemleri,
mühendislik ekonomisi,
fizibilite etütleri ve üretim
planlama ve yönetimi
konusunda uzman. ‹smet
Duman ayn› zamanda
profesyonel bir sivil toplum
yöneticisi. Memurlar
Vakf›’n›n baflkanl›k dâhil
her kademesinde bulundu. 

Veysi Kurt:
Çal›flmalar›yla
dikkat çekti

‹smet Duman:
Ulafl›m uzman›
bir demiryolcu

Ahmet Arslan: : Türk Dünyas›
Ödül’lü milletvekili aday›

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar› (DLH) ‹nflaat›

Genel Müdürü Ahmet Arslan da Bakanl›¤›n›n baflar›l› bürok-

ratlar› aras›ndaki yerini her zaman korudu. Asr›n projesi ola-

rak kabul edilen Marmaray, temeli geçti¤imiz ay at›lan ikinci

tüp tünel (lastik tekerlekli araçlar için) ve ‹pek Demiryo-

lu’nun önemli bir aya¤› olan KTB Projesi’nin bafl›nda yer al-

d›. Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas Yüksek H›zl› Tren projesini

bafllatan Arslan, Kazakistan’da yap›lan Türk Dünyas› Mimar-

l›k ve fiehircilik Kurultay›’nda, Türk Dünyas› Mühendislik

Ödülü’nü ald›. Arslan’a fahri profesörlük unvan› da verildi. 

Ahmet Arslan 1962’de Kars’›n Bulan›k Köyü’nde do¤du. Li-

seyi Ka¤›zman’da bitirdi. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Gemi ‹n-

fla ve Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi. 7 y›l özel sektör-

de çal›flt›. Pendik Tersanesi’nin çeflitli kademelerinde görev al-

d›. Denizcilik Müsteflarl›¤›’nda Daire Baflkan› ve Genel Müdür

Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulanan Ahmet Arslan, 2005 y›l›nda DLH Genel Müdürü oldu. 

Sakarya’dan aday aday› olan Dr. Ali

Ar›duru kelimenin tam anlam›yla “hava-

l›” bir aday.  Yaklafl›k 6 y›l Sivil Havac›l›k

Genel Müdürlü¤ü görevini yürüttü. Bu

dönemde havac›l›kta personel say›s› 2

kat artt›. Uçak say›s› 110’dan 332’ye

yükselerek, üçe katland›. 13 ülkede 10

milyar dolarl›k sivil havac›l›k yat›r›m› ya-

p›ld›. Türkiye, dünyan›n uçufl a¤› en h›zl›

geliflen, iç hatlarda Avrupa’n›n en h›zl›

büyüyen pazar›na sahip oldu. Ali Ar›du-

ru’nun gösterdi¤i performans, uluslara-

ras› arenada da kendisini gösterdi. Ar›-

duru burada da önemli görevlere getiril-

di. Eurocontrol Baflkan Yard›mc›l›¤›,

ECAC Koordinasyon Kurulu Üyeli¤i ve

E¤itim Baflkanl›¤› görevine getirilen Ar›-

duru, D-8 Ülkeleri Sivil Havac›l›k Grubu,

Türkiye- Ortado¤u (TMAG) Havac›l›k

Grubu ve RSSO Baflkanl›¤›’n› yürüttü. 

Hayat›n›n 35 y›l› Sakarya’da geçti

Ar›duru, 1981’de ‹.T.Ü. Sakarya Mü-

hendislik Fakültesi Makine Mühendisli-

¤i’nden mezun oldu. Mühendislik hiz-

metleri veren özel bir kuruluflta bir y›l

çal›flt›. Marmara Üniversitesi’nde, "Mo-

torlar›n Test ve Servis Standartlar›" ko-

nulu yüksek lisans tezini haz›rlayarak

makine yüksek mühendisi oldu. "Küresel

Grafitli Dökme Demirlerde Talafl Kald›r-

ma Kabiliyeti" bafll›kl› tezini haz›rlayarak,

1995’te doktor unvan›n› ald›. Sakarya

Üniversitesi Teknik E¤itim Fakültesi’nde

yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerine

“Kalite ve Standardizasyon, Kalite Gü-

vence Sistemleri” derslerini verdi. 

Ali Ar›duru: Haval› bir aday



TÜR K Hava Yollar›
(THY), Çin’in Pekin ve fiang-
hay flehirlerinden sonra Gu-
angzhou’ya da sefer düzenle-
meye bafllad›. ‹stanbul’dan bu
flehre haftada 3 gün yap›lan
uçuflla Çin’e düzenlenen haf-
tal›k sefer say›s› 17’ye ç›kt›.
fiirket, ayr›ca haftada iki gün
de ‹stanbul’dan fianghay’a
kargo uça¤› kald›r›yor. 

THY, Çin’de Pekin ve fiang-

hay’dan sonra sefer düzenledi-
¤i üçüncü uçufl noktas› Guang-
zhou’da yüzde 70 dolulu¤a
ulaflt›. ‘Comfort class’ ve ‘uçan
aflç›’ konsepti ile yolcu say›s›n›
art›ran flirket, Çin’de e¤itim
gören ö¤renciler aras›ndan ye-
tifltirdi¤i hostesleriyle de Çinli
yolcular›n sempatisini kazand›. 

THY’nin, May›s 1999’da Pe-
kin ve 2000 fiubat’ta fianghay
uçufllar›nda yakalad›¤› yüksek

doluluk oran›n› dikkate alarak
açt›¤› Guangzhou seferleri,
son teknolojik sistemlerle do-
nat›lm›fl 312 yolcu kapasiteli
Boeing 777-300 ER tipi uçak-
larla gerçeklefltiriliyor. Koltuk
aral›klar›n›n geniflli¤i, zengin

menü çeflitlerinin yer ald›¤› ik-
ram ayr›cal›¤› ve e¤lence sis-
temleriyle ekonomi s›n›f›ndan
ayr›lan Comfort Class uygula-
mas›, yaklafl›k 10 saat süren
yolculu¤u daha e¤lenceli hale
getiriyor. 
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SONY, televizyondan internete
ba¤lanmay› sa¤layan üç boyutlu yeni
Sony Bravia serisini pazara sundu.

fiirket, Twitter, Facebook, Youtube,
DailyMotion gibi popüler sosyal paylafl›m
siteleri dâhil 20’nin üzerinde servis sa¤la-
y›c›ya do¤rudan ulaflmay› mümkün k›lan
3 boyutlu ilk internet TV’nin 27 de¤iflik
modeliyle pazarda yer alacak. Yeni Sony
Internet TV’lere iste¤e ba¤l› olarak al›-
nan özel bir kamera ve mikrofon akse-
suar› üzerinden, Skype’yi kullanarak, üc-
retsiz sesli ve görüntülü görüflmeler yap›-

labilecek. Sony Avrupa Teknik Pazarlama
K›demli Yöneticisi Tim Page, ak›ll› ba¤-
lant› özellikleri ve geliflmifl a¤ seçenekleri
ile ‘TV deneyimini yeniden tan›mlamay›’
amaçlad›klar›n› söyledi.

Sony Eurasia Afi Teknik Pazarlama
Müdürü Mete Emiro¤lu ve Bravia TV
Ürün Müdürü Ersin Köso¤lu’nun da ka-
t›l›m›yla ‹stanbul’da bir bas›n toplant›s›
düzenleyen Tim Page, Sony internet tele-
vizyonlar›n geleneksel pasif TV izleme
fleklini bütünüyle de¤ifltirerek, tamamen
aktif bir izleme deneyimi sundu¤unu ak-
tard›. Page, “Seyirciler, sadece TV izle-
mekle kalmayarak, içeri¤e de dâhil olu-
yor ve kendi TV izleme deneyimini ken-
dileri oluflturuyor.” fleklinde konufltu. 

Çin yolcusu art›yor
‘Comfort class’ ve ‘uçan aflç›’ konsepti ile yolcu
say›s›n› art›ran THY, Çin’de e¤itim gören
ö¤renciler aras›ndan yetifltirdi¤i hostesleriyle
Çinli yolcular›n sempatisini kazand›.

Hem 3D hem de TV’den internete ba¤layacak

»

Sony internet televizyonlar›n geleneksel pasif TV izleme fleklini
bütünüyle de¤ifltirerek, tamamen aktif bir izleme deneyimi sunuyor.

»
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TTNET dijital oyun
alan›ndaki yat›r›mlar› kap-
sam›nda, yeni oyun platfor-
mu Playstore’u, hizmete
sundu. Playstore’un aç›l›fl›,
Crysis’in devam niteli¤in-
deki yeni oyunu Crysis
2’nin Türkiye lansman› ile
birlikte gerçeklefltirildi.

TTNET Pazarlama Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› ‹lker
Koçak, Playstore’un detay-
lar›n›n paylafl›ld›¤› toplant›-
da, dijital e¤lence sektörü-
nün h›zla büyüyen, dina-
mik bir sektör oldu¤unu
belirterek, PwC’nin araflt›r-
mas›na göre tüm medya
alanlar› içinde, oyunun en
yüksek art›fl gösteren med-
ya-e¤lence alan› haline gel-
di¤ini aktard›.

Dijital oyun pazar›nda,
“Türkiye’nin yasal olarak
dijital oyun indirme olana-
¤› sunan en büyük resmi
platformu’’ olma hedefiyle
harekete geçtiklerini ifade
eden Koçak, Türkiye’de

PC oyunlar›n›n dijital da¤›-
t›m›na en önemli yat›r›m›
yapan teknoloji flirketlerin-
den biri durumunda bulun-
duklar›n› söyledi. Koçak,
“Dijital oyun konusunda
dünya yüksek bir ivme için-
de ve dijital yolla ulaflt›r›lan
oyun say›lar› çok yüksek
de¤erlere gelmifl durumda.
2015 y›l›nda 1 milyara ya-
k›n oyunun dijital yollarla
da¤›t›laca¤› öngörülüyor.
Türkiye’deki oyun pazar›-
n›n ise mevcut potansiyel
göz önüne al›narak, önü-
müzdeki y›llarda dünya
oyun pazar›ndaki öneminin
artaca¤›n› söyleyebiliriz.”
dedi. TTNET müflterileri,
59,95 lira tek ödeme ve ay-
l›k 4,99 lira ve 12 taksitle
ödeme olana¤›yla Crysis
2’ye sahip olabilecek.
TTNET müflterisi olmayan
kullan›c›lar da mobil öde-
me ve kredi kart› ile ödeme
yaparak 65 liraya oyunu sa-
t›n alabilecek. 

TÜM dünyan›n yan› s›-
ra Türkiye’de de 17 May›s’ta
kutlanacak olan Dünya Teleko-
münikasyon Günü, bu y›l “Bilgi
ve ‹letiflim Teknolojileri ile K›r-
salda Daha ‹yi Bir Yaflam” te-
mas› etraf›nda flekillenecek. 

1865 tarihinde yirmi ülke ta-
raf›ndan Paris’te kurulan, flim-
di ise merkezi Cenevre olan
Uluslararas› Telekomünikas-
yon Birli¤i’nin (ITU) kurulufl
günü olan 17 May›s’ta, tüm
dünyan›n yan› s›ra Türkiye’de
de Dünya Telekomünikasyon
Günü etkinlikleri düzenlene-
cek. Telekomünikasyon sektö-
ründe kurulmufl ilk sivil top-
lum kuruluflu olan Tüm Tele-
komünikasyon ‹fl Adamlar›
Derne¤i (TÜTED) de, “Bilgi
ve ‹letiflim Teknolojileri ile
K›rsalda Daha ‹yi bir Yaflam”
temas› çerçevesinde gerek ka-
mu gerekse telekomünikasyon

sektörünün önde gelen firma
temsilcilerini düzenleyece¤i
çeflitli etkinliklerde bir araya
getirmeyi planl›yor. 
Sektör raporu aç›klanacak

Son dönemde özellefltirme-
lerin gerçeklefltirilmesi ile Tür-
kiye’de oldukça hareketlenen
telekomünikasyon sektörünü
buluflturacak olan bu günde
TÜTED, oluflturdu¤u 6 çal›fl-
ma komitesinin haz›rlad›¤› bir
sektör raporunu da 17 Ma-
y›s’ta aç›klamay› hedefliyor.
Sektörün yap›sal sorunlar›n›
ve beklentilerini ele alacak
olan rapor, GSM Sektörü, Sa-
bit Telekom ve ‹nternet Servis
Sa¤lay›c›lar› ile IPTV, Yaz›l›m
Sektörü, Profesyonel Telsiz
Haberleflme Sektörü, Kurum-
sal Santral ve Teknik Servis
Sektörü ile ‹thalatç›lar ve Dis-
tribütörler konu bafll›klar›n-
dan olufluyor. 

»

»

Telekomünikasyon 
raporu aç›klan›yor 

TTNET, 
oyun dünyas›nda

17 May›s’ta kutlanacak olan Dünya Telekomünikasyon
Günü’nde TÜTED, Türkiye’de sektörün geldi¤i noktay›
anlatan raporu kamuoyu ile paylaflacak. 

‹lker Koçak, “Dijital e¤lence sektörü h›zla
büyüyen, dinamik bir sektör. Tüm medya
alanlar› içinde, oyun en yüksek art›fl
gösteren medya-e¤lence alan› haline geldi.”THY, Çin’de sefer

düzenledi¤i üçüncü
uçufl noktas›
Guangzhou’da yüzde
70 dolulu¤a ulaflt›.



BULMACABULMACA

SOLDAN SA⁄A: 1) Resimde gördü¤ünüz
Ulaflt›rma Bakanl›¤› müsteflar yard›mc›s› /
Yeni 2) Soylu / Bir oyun arac› / Tespih bafl› 3)
Gözlemevi 4) Gönül borcu / Harabe ev / Bir
seslenme ünlemi 5) Kaslar›n a¤r›l› ve
düzensiz kas›lmas› / Bir konuya özellik
kazand›ran ö¤elerden her biri / Endam 6)
Toprak parças› / Kürekle yürütülen dar, uzun
tekne / Buruflukluk giderici araç 7) Bir
ba¤laç / Su yolu / Oruç tutulan ay 8)
Ba¤layan fley / Ma¤ara / ‹lave / ‹ki kelimeyi
ya da cümleyi birbirine ba¤layan sözcük 9)
Kiflinin geçmiflte yaflam›fl olan büyükleri /
S›cakl›¤› yüksek veya düflük olmayan / Bir ifli
yerine getirmek için verilen söz 10) Resmi
belgelerin kaydedildi¤i kütük / Radyum
elementinin simgesi / Verme, ödeme 11)
Kendini zorlamak / Al›n veya boynuzla vurufl
12) Soyluluk sistemi 13) Derin, hararetli /
At›n eflkin yürüyüflü 14) Bir nesneyi
benzerlerinden ay›rmak içi iflaret koymak
15) Yas / Tanr›tan›maz

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Gece körlü¤ü 2) Vazgeçilmez olan / Coflku
veren, duygular› kamç›layan 3) Y›kanmak için kullan›lan örgü / Faytoncular›n
ça¤r›lma flekli 4) K›rm›z› / Bel kemi¤i / Yuva, yatak 5) Bir yerden, görevden
veya iflten uzaklaflt›r›lmak 6) Büyük s›k›nt›, eziyet / Herhangi bir alanda
baflkalar›ndan üstün olan kimse / Hofl koku 7) Düzen vermek / Irk bilimi,
etnoloji 8) Bat› ordular›nda atl› veya yaya olarak çarp›flan asker s›n›f› / Dolayl›
anlatma / Kur’an’›n yüz on dört bölümünden her biri 9) Marangozlukta
kullan›lan ifl tezgâh› / Küçük bitkiler / Kilometre 10) Sonuncu / Nikel
elementinin simgesi /
Portekizce de merhaba
anlam›na gelen kelime 11)
Eski dilde su / Duman rengi /
Sert bir Meksika içkisi 12)
Teflhis / Allah’tan korkma /
Ribonükleik asit 13) Teyze /
Çimento harc›ndan yap›lan
künk, boru / Gerçe¤in yerine
konulan 14) Elbette, kuflkusuz
/ Bir nota / Nevflehir’in bir
ilçesi / Bir binek hayvan› 15)
Din kurallar›na tam ba¤l›
olma durumu / Bit yavrusu,
bit yumurtas›
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